MESLEK CAM‹AMIZDA HEYECAN VE
SEVG‹ DORUKTA...

Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baflkan›

May›s ve Haziran aylar›nda Odalar›m›z›n genel kurullar›n› baflar›l› bir flekilde tamamlad›k. Bir kaç il d›fl›nda oda yönetimleri güven tazeledi.Görevleri devam eden ve yeni seçilen yönetimlere çal›flmalar›nda baflar›lar diliyoruz.
Genç bir meslek örgütü olmam›za ra¤men 14 y›lda küçümsenmeyecek büyük üretimler
baflard›k.
BAfiARIMIZIN TEMEL‹NDE ;
• E¤itim,
• Toplumla bar›fl›k olmak,
• Teknoloji ile bütünleflmek,
• Üretilen bilgiyi paylaflmak
• Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde gerekli alt yap›y› oluflturmak,
yatmaktad›r.
Yaz tatilinden yararlanarak TÜRMOB Genel Sekreteri Say›n Nail SANLI ve TESMER
Merkez Sekreteri Say›n R›fat NALBANTO⁄LU ile Odalar›m›z› ziyaret ettik. Yorucu bir
yolculuk olmas›na ra¤men gördüklerimiz, hissettiklerimiz ve yaflad›klar›m›z her fleye de¤erdi..
TÜRMOB, TESMER ve Odalar›m›z›n önemli bir bölümü Hizmet ve Kültür binalar›n› tamamlam›fllard›r. Mülkü kendine ait olanlar ve inflaat› devam eden odalar›m›z da h›zl› bir
flekilde tamamlama çal›flmalar› içindedirler. Di¤er kalan az say›da Odalar›m›zda dayan›flma ile bu güzel mekanlara kavuflacakt›rlar.
Bu geliflmeler çerçevesinde TÜRMOB ve Odalar›m›z hiçbir meslek örgütünde olmayan
e¤itim çal›flmalar›n› sürdürecektirler.
Özellikle TESMER ’in Uzaktan e¤itim program›n› her kesim kendisine örnek alarak
önemsemeli ve uygulamal›d›r. Böyle uygulamas› olan baflka meslek örgütü var m›d›r ?
TÜRMOB ’un Muhasebe Kongreleri, ‹stanbul SMMM Odam›z›n Muhasebe Denetimi
Sempozyumlar›, Ankara SMMM Odam›z›n Muhasebe ve Vergi Uygulamalar› Sempozyumlar› ve ‹zmir SMMM Odam›z›n Muhasebe Standartlar› sempozyumlar› baflar› ile sürdürülerek, Muhasebe ve Denetim mesle¤ine önemli katk›lar sunmakla birlikte, toplumda
sayg› görmemizi sa¤lamaktad›r.
Düzenlemifl oldu¤umuz e¤itimler ve haz›rlam›fl oldu¤umuz yay›n organlar›m›z Mesleki
camiam›z›n ne denli güçlü oldu¤unu göstermektedir.
Meslek camiam›zda heyecan ve sevgi doruktad›r. Bu heyecan› aya¤a kald›rman›n zaman› gelmifltir…

MESLE⁄‹M‹Z‹N GELECE⁄‹,
DENET‹M VE DANIfiMANLIKTIR .
• Ka¤›tlar, kalemler kalkacakt›r.
• Tüm bildirimler ve beyanlar elektro
nik ortamda verilecektir.
Gelece¤imizi buna göre flekillendirmeliyiz.
Bu konuda yap›lmas› gerekenler;
• Bürolar›m›z teknoloji ile bütünleflerek
ça¤›n koflullar›na uygun hale getirilmelidir.
• Büro standartlar› oluflturulmal› ve meslek mensuplar›na tavsiye edilmelidir
,bunu gerçeklefltirmek isteyenlere düflük maliyetli finansman sa¤lanmal›d›r.
• TESMER ‹nter veri tabanl› muhasebe
program›n› devreye sokmal›d›r.
GLOBALLEfiME OLGUSU GÖZ
ARDI ED‹LMEMEL‹D‹R .
Dünyada hizmet ticaretinin serbestlefltirilmesini amaçlayan hizmet ticareti genel anlaflmas› (Gats) l ocak l995 tarihinde DTÖ (
Dünya Ticaret Örgütü ) nün kurulmas› ile
birlikte yürürlü¤e girmifltir.
Türkiye’de bu yap›lanman›n içerisinde
olup 9 madde ile 9 ayr› hizmet sektöründe
taahhütte bulunmufltur.
Bu hizmet sektörlerinden biri muhasebecilik sektörüdür.
Yani 2007 y›l›ndan itibaren yabanc› meslek mensuplar› yabanc› statüsünde pazara
girebileceklerdir.
Biz meslek mensuplar› olarak bu geliflmeler karfl›s›nda ;
Yarat›lacak f›rsatlar› yakalamaya haz›r m›y›z?
Eksiklerimiz var m›? –varsa nas›l gideririz?
Sorular›na yan›t bulmal›y›z.
Yeni f›rsatlar›n ortaya ç›kmas›nda etkili
olan taraflar›n belirlenmesi ve sorumluluklar›n›n neler oldu¤unu ortaya koymam›z
gerekmektedir.
A) Devlet ve sorumluluklar› :

1-Tüm kesimlerce uygulanan genel kabul
görmüfl bir standart birli¤i oluflturulmal›d›r.
2- Uluslararas› sözleflmelerin düzenlenmesinde meslek mensuplar›n›n haklar› korunmal› ve düflünceleri al›nmal›d›r.
3- Devlet yapaca¤› yeni düzenlemelerle
meslek mensuplar›na oluflacak rekabete
dayanmalar› için destek ve teflvikler getirmelidir.
4- Türk vergi mevzuat›nda,günün koflullar›na uygun ça¤dafl bir vergi anlay›fl› içinde
köklü reformlar yap›lmal›d›r.
B-Üniversitelere ait sorumluluk :
1- Muhasebe meslek mensuplar› aç›s›ndan
muhasebecilerin görev alanlar›n›n genifllemesi, sunduklar› hizmetlerin niteli¤inin
de¤iflmesi e¤itim üzerinde de derin etkiler
yaratm›flt›r. Muhasebe meslek mensuplar›n›n de¤iflimlere cevap verebilmesi; e¤itimin, de¤iflimin gereklerine uygun olmas›
ile do¤ru orant›l›d›r.
2- Muhasebe mesle¤inin geliflmeleriyle ilgili uluslararas› bilimsel çal›flmalar üniversiteler taraf›ndan izlenmeli, bu geliflmeler
üniversitelerin düzenledikleri sempozyumlarla Türk muhasebe mesle¤ine vizyon
oluflturmal›d›r.
3- Üniversiteler ile meslek örgütleri ortak
çal›flmalar yaparak, meslek mensuplar›n›n
mesleki bilgilerinin gelifltirilmesi, eski bilgilerin yenilenmesi, eksik bilgilerin tamamlanmas› ve meslekte geliflmelerin izlenmesi konusunda e¤itim programlar› gelifltirilmelidir.
C-Meslek örgütüne düflen sorumluluklar :
1- Meslek örgütü ortak muhasebe dili
oluflturulmas›nda etkin olmal›d›r.
2- Meslek örgütü’nün uluslararas› muhasebe örgütleri ile iliflkisi etkinleflmelidir.
3- Meslek örgütü meslekle ilgili yap›lacak
düzenlemelerde etkin rol almal›d›r.
4- Meslek örgütü sürekli mesleki e¤itimler
düzenlemelidir
Kuruluflumuz yeni olmas›na ra¤men biz bu

sorumlulu¤umuzu yerine getirdi¤imize
inan›yoruz. Ancak yukar›da dile getirdi¤imiz konular› daha yayg›n hale getirmeliyiz.
MESLEK‹ SORUNLARIMIZA ÇÖZÜMLER GÜNCELLEfiT‹R‹LMEL‹D‹R.
• Haks›z rekabet,
• Kay›t d›fl› ekonomi,
• Angaryalar,
• Müflteri tahsilatlar›,
• Vergi denetimleri,
gibi sorunlar›m›z yeniden ele al›nmal› ve
Meslek Örgütünün kat›l›m›yla yeni çözümler yarat›lmal›d›r.
YETK‹LER‹M‹Z GEN‹fiLET‹LMEL‹D‹R.
• Belirli ciroyu aflan mükelleflerin vergi
beyannamelerini meslek mensuplar›m›zca imzalanmas› zorunlulu¤u uygulanmamaktad›r. Bu konuda limitler kalkarak tüm beyannamelerin denetimini,
• Yerel yönetimlerin denetimini,
• Bankalardan kredi alanlar›n denetimini,
• A.fi ve Kooperatiflerde denetçili¤i,
• Sendikalar›n denetimini,
• Mahkemelerdeki mali konulardaki bilirkiflili¤i,
• Sosyal Sigortalar Kurumu ifllemlerinde,
Meslek mensuplar›m›z etkinlefltirilmeli ve
yetkinlefltirilmelidir.
Yetkilerin geniflletilmesi gündeme geldi¤inde Serbest Muhasebecili¤in özel olarak
de¤erlendirilmesini; denetimle , rapor düzenleme ifllerinin birbirinden ay›rarak yetkilendirilmenin yap›lmas›n› ve Serbest
Muhasebecilerin sermaye tespit raporunu
düzenleyememeleri ay›b›n› da mutlaka
kald›rmak zorunday›z.
TÜRK‹YE’N‹N GÜNDEM‹N‹ B‹Z BEL‹RLEMEL‹Y‹Z.
Görüfllerimizin al›nmas› için vergi konseyine girmek yerine çözüm raporlar›n› haz›rlay›p gündemi biz belirlemeliyiz.

MESLEK MENSUPLARIMIZI GELECE⁄E HAZIRLAMALIYIZ.
- Uluslararas› muhasebe standartlar› ile
uyumlu ortak muhasebe dilini oluflturmal› ve kullanmal›y›z.
- Lisan eksikliklerimizi gidererek en az
bir lisan bilmeliyiz.
- Teknolojik geliflmelere uyum sa¤lamal›y›z.
- Bilgi yönetimi ve müflterilere de¤er yaratacak hizmetleri ön planda tutmal›y›z.
- Uluslararas› ticaret anlaflmalar› çifte
vergilendirmeyi önleme anlaflmalar› gibi yabanc› sermayeyi ilgilendiren konulardaki dan›flmanl›k hizmetlerini
önemsemeliyiz.
- Güçlerimizi birlefltirerek rekabet ortamlar›na dayan›kl› yap›lar kurmal›y›z.
- Meslekte uzmanlaflmal›y›z.
MESLE⁄‹M‹Z HAKETT‹⁄‹ SAYGINLI⁄I MUTLAKA ELDE EDECEKT‹R.
Toplum Ç›kar›n› Her fieyin Üstünde Tutarsak,
Kendi Kap›m›z›n Önünü Temizlersek,
Meslek Mensuplar›n›n Yapaca¤› ‹fl Say›s›n› S›n›rland›r›rsak,
• Dürüstlü¤ü,ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤›,
• Sürekli e¤itimi ve yaflam boyu ö¤renmeyi,
• Yenilikçi ve öncü olmay›,
• Toplum ç›kar›n›,
‹lke edinirsek,
• Birbirimizi karalamazsak,
• Haks›z rekabet edenlerle mücadele
edersek ,
• Meslek kararlar›na dava açmak yerine
uygulanmas›na sahip ç›karsak,
• Global geliflmelere karfl› kendimizi haz›rlarsak,
Muhasebe Denetimi Mesle¤i ülkemizde
de hak etti¤i yeri alacakt›r.

KDV SORUMLULU⁄U YER‹NE
GET‹R‹LMEZSE
(2 No.lu KDV Beyannamesi verilmezse) NE
OLUR ?

B

Mehmet MAÇ
Yeminli Mali Müflavir

ilindi¤i üzere KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesi, yurt d›fl›ndan hizmet ithal edildi¤inde (bu hizmet KDV istisnas›na konu de¤ilse), hizmeti ithal
eden taraf›ndan hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmas›n›, bu KDV
nin 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesini, ödenen bu KDV nin
KDV mükelleflerince ayn› ay itibariyle indirim konusu yap›lmas›n› öngörmektedir.
Ayn› madde Maliye Bakanl›¤›na, gerekli görülen di¤er hallerde, vergi alaca¤›n›n
emniyet alt›na al›nmas› amac›yla, KDV nin k›smen veya tamamen ilgili mükellefe ödenmeyerek 2 no.lu KDV beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi fleklinde sorumluluk ihdas etme yetkisi vermektedir. Maliye Bakanl›¤› bu yetkisini
çeflitli Tebli¤lerle kullanm›fl bulunmaktad›r. (Bakanl›¤›n mukteza vermek suretiyle de sorumluluk ihdas etti¤i görülmekte olup, sorumluluk ihdas›n›n mukteza
ile olamayaca¤›, tebli¤ ç›kar›lmas› gerekti¤i görüflündeyiz)
KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesinden kaynaklanan sorumlulu¤u flu veya bu nedenle yerine getirmemifl olanlar›n, bafllar›na ne gelece¤i konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabildikleri görülmektedir. Hernekadar eksik kalan bu ifllem, piflmanl›kla 2 no.lu KDV beyannamesi verilmek suretiyle cezas›z olarak telafi edilebilecek ise de, böyle bir telafinin mükellefe piflmanl›k zamm› yükü getirece¤i
kuflkusuzdur. Ödenecek KDV si ç›kan mükellefler vergi asl›n› indirim konusu
yapacaklar› için 2 no.lu KDV beyannameleri vergi yükü getirmemekte, fakat
devrolan KVD sorunu bulunan firmalar aç›s›ndan ek finansal yük do¤urmaktad›r. Bu nedenle afla¤›daki izahat›m›z›n göz önünde tutulmas› yararl› olur.
Maliye ‹daresinin anlay›fl›na göre KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyar›nca
sorumlu s›fat›yle KDV hesaplan›p ödenmesi gerekti¤i halde bu ödevin yerine getirilmemesi, prensip olarak vergi ziya›na sebebiyet vermek demektir. KDV sorumlusunun, beyan d›fl› kalan bu vergiyi indirme hakk› bulunuflu, dolay›s›yle 2
nolu beyannameyi vermemekle KDV sorumlusunun herhangi bir menfaat elde
etmemifl ve Hazineyi zarara u¤ratmam›fl olmas›, cezal› tarhiyat yap›lmas›n› ve
gecikme faizi istenmesini önleyemeyecektir. (96/1 KDV ‹ç Genelgesi)

Baflka bir anlat›mla ve idarenin anlay›fl›na göre, KDV sorumlulu¤unu yerine
getirmedi¤i için tarhiyata u¤rayan
KDV mükellefleri, bu suretle ödedikleri KDV yi, ödemeyi yapt›klar› ayda
indirirler. (49 nolu KDV Genel Tebli¤i.) Piflmanl›kla veya tarhiyat yoluyla
ödenmifl olan KDV sorumlulu¤una
iliflkin KDV tutarlar›, ödemenin gerçekleflti¤i aya ait 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yap›l›r. (‹stanbul Defterdarl›¤›’n›n 4.2.2000 tarih
ve 930 say›l› muktezas›)
KDV sorumlulu¤u, ço¤u kimse taraf›ndan yeterince bilinmeyen ve uygulanmayan bir konudur. Bu itibarla
KDV sorumlulu¤unu yerine getirmemifl olan bir çok mükellef, tarhiyat riskine maruzdur.
fiayet KDV sorumlulu¤unu yerine getirmemifl olan kifli veya kurulufl KDV
mükellefi de¤ilse bu tarhiyat riski tart›flmas›zd›r.
Ancak KDV sorumlulu¤unu yerine getirmeyenin KDV mükellefi olmas› halinde, eksik kalan sorumlulu¤a konu
KDV nin indirilebilece¤i hususu göz
ard› edilmemelidir.
Bizim anlay›fl›m›za göre, KDV sorumlulu¤unu yerine getirmeyenler hakk›nda ifllem yap›l›rken, indirim hakk› durumunun dikkate al›nmas›n› sa¤layacak yorumlara veya yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktad›r.
Böyle bir yasal düzenleme henüz yap›lmam›fl olmakla beraber, KDV SORUMLULU⁄UNUN YER‹NE GET‹R‹LMEM‹fi OLMASI HAZ‹NE’YE
‹NT‹KAL EDEN TOPLAM VERG‹
TUTARINDA AZALMAYA SEBE-

B‹YET VERMEM‹fiSE, YER‹NE
GET‹R‹LMEYEN SORUMLULUK
NEDEN‹YLE VERG‹ ASLI, VERG‹
CEZASI VE GEC‹KME FA‹Z‹
ARANMAMASI GEREKT‹⁄‹ ESASI
YARGI ORGANLARINCA BEN‹MSENMEYE BAfiLAN MIfiTIR. Yani
mükellefin ayn› aya ait 1 no.lu KDV
beyannamesi ile ödedi¤i KDV tutar›,
yerine getirmedi¤i KDV sorumlulu¤u
mebla¤›n› afl›yorsa, sorumlulu¤un yerine getirilmemifl olmas›, mükellefin o
ayda ödemesi gereken KDV ler toplam›n› de¤ifltirmeyece¤i için, vergi ziya›
meydana gelmemifl say›laca¤› dolay›s›yla gerek vergi asl›n›n gerekse ceza
ve gecikme faizinin aranamayaca¤› yönündeki görüfller ön plana ç›kmaya
bafllam›flt›r.
Nitekim Dan›fltay 11.Dairesi, taraf›ndan verilen 15.10.1998 tarih ve
E:1998/218 – K:1998/3507 say›l› kararda “2 no.lu beyannamede bildirilip
ödenmesi gereken bu KDV ayn› dönemde verilmifl olan 1 no.lu beyannamede indirim konusu yap›laca¤›ndan,
idare aleyhine bir durum meydana gelmemektedir. Bu itibarla, tarhiyat›n bu
bölümüne iliflkin k›sm›nda yasalara
uygun görülmedi¤inden, cezal› tarhiyat›n bu bölümünün terkini gerekir.”
görüflü benimsenmifltir. Ayn› görüfl ve
konu hakk›ndaki detayl› aç›klamalar
‹stanbul YMM Odas› taraf›ndan ç›kar›lan Mali Mevzuat Platformu isimli yay›n›n 15 Ekim 1999 say›s›nda yer almaktad›r.
Dan›fltay’›n anlay›fl›na paralel olan
flahsi görüfllerimizi flöyle özetleyebilir
ve örnekleyebiliriz :

Sorumlu s›fat›yla beyan edilmesi gereken KDV’nin beyan edilmedi¤i veya
eksik beyan edildi¤i durumda vergi ziya› olup olmad›¤›, vergi ziya› varsa buna iliflkin gecikme faizinin hangi tarihe
kadar hesaplanaca¤› hususlar›n› tespit
için ayn› mükellefin 1 no.lu KDV beyannamelerine bak›lmas› gerekir. fiayet, 2 no.lu beyannamenin eksik kald›¤› aya ait 1 no.lu beyannamede, eksik
KDV sorumlulu¤u rakam›na eflit veya
daha fazla ödenecek KDV beyan edilmiflse, bu mükellef hakk›nda KDV sorumlulu¤u yerine getirilmedi¤i gerekçesiyle hiç tarhiyat yap›lmamal›, KDV
asl›, ceza ve gecikme faizi aranmamal›d›r. fiayet ayn› aydaki 1 no.lu KDV
beyannamesinde ödeme ç›kmam›flsa
veya yetersiz ise vergi ziya› meydana
gelmifl demektir. Ziyaa u¤rayan vergi
miktar› eksik kalan KDV sorumlulu¤u
tutar›ndan ayn› aya ait 1 no.lu KDV
beyannamesindeki ödenecek KDV tutar› tenzil edildikten sonra kalan mebla¤d›r. Vergi ziya› cezas› bu fark mebla¤ üzerinden hesaplanmal›d›r. Vergi
ziya› cezas›n›n de¤iflken k›sm› ve gecikme faizi hesab›nda daha sonraki aylarda verilen 1 no.lu KDV beyannamelerine bak›lmal›, faiz hesaplamas›, 1
no.lu beyannamede beyan olunan ödenecek KDV’lerin, eksik kalan sorumlu
s›fat›yla ödenmesi gerekli KDV tutar›n› karfl›lad›¤› ayda durdurulmal›d›r.
ÖRNEK 1 :
Bir KDV mükellefinin fiubat 2000
ay›nda beyan etmesi gereken 8 milyar
TL. sorumlu s›fat›yla ödenmesi gerekli
KDV vard›r. Fakat bu rakam beyan
edilmemifltir. Bu mükellefin ayn› aya

ait 1 no.lu KDV beyannamesinde 21
milyar TL. ödenecek KDV gösterilmifltir. Mükellef Hazine’yi zarara u¤ratm›fl de¤ildir. Çünkü 8 milyar› beyan
etseydi, 1 no.lu beyannamedeki ödenecek KDV (21 – 8 =) 13 milyar TL. olacakt›, Hazine’ye yine 21 milyar TL. intikal edecekti. Bu mükellef ayn› ayda
21 milyar TL. beyanda bulundu¤una
göre vergi ziya›ndan söz edilemez.

ÖRNEK 2 :
Bir baflka KDV mükellefi Nisan 2001
ay›nda sorumlu s›fat›yla beyan etmesi
gereken 10 milyar TL. KDV’yi beyan
etmemifltir. Ayn› mükellefin Nisan
2001 ve May›s 2001 KDV beyannamelerinde devrolan KDV, Haziran 2001
KDV beyannamesinde ise 28 milyar
TL. ödenmesi gereken KDV beyan›
vard›r. Bu mükellefe 10 milyar TL.
üzerinden vergi ziya› cezas› kesilecek
bu cezan›n hesaplanmas›nda 2 ayl›k
gecikme faizi dikkate al›nacak, ziyaa
u¤ram›fl 10 milyar TL. için hesaplanacak gecikme faizi ise sadece 2 ayl›k
olacakt›r. Çünkü mükellef 2 ay sonra
vergi ziya› durumunu 1 no.lu beyannamede ödenecek KDV beyan›nda bulunmak suretiyle ortadan kald›rm›flt›r.
ÖRNEK 3 :
KDV mükellefi olmayan bir firman›n
(mesela bir bankan›n) sorumlu s›fat›yla ödemesi gereken KDV’yi beyan etmedi¤i tespit edilirse, bu firmadan vergi asl›, verginin tahakkuk etmesi gereken tarihten ödemenin yap›ld›¤› tarihe
kadar olan süre için hesaplanacak gecikme faizi ve vergi ziya› cezas› aranacakt›r. Bu mükellefin 1 no.lu KDV be-

yannamesi olmad›¤› için bu beyan eksikli¤i herhangi bir vergi kaça¤›ndan
farks›z durumdad›r.
Maliye ‹daresi ise 1 no.lu beyanname
ile ilgilenmeksizin eksik kalan KDV
sorumlulu¤una iliflkin vergi asl›n›, cezas›n› ve ödeme yap›l›ncaya kadar geçecek süre için hesaplanacak gecikme
zamm›n› istemekte, indirim hakk›n›n
bu ödeme yap›ld›¤›nda do¤aca¤›n› kabul etmektedir. Bu yaklafl›m çok hatal›d›r. Çünkü aslolan mükelleften Hazine’ye ne kadar KDV intikal etti¤i veya
eksik intikal varsa bunun ne zaman telafi edildi¤idir. Nitekim, uygulamada
yat›r›m indirimi kullan›m› reddedilen
firmalara kurumlar vergisi tarhiyat› yap›l›rken, firman›n fuzulen ödemifl oldu¤u yat›r›m indirimi stopaj› ilgili günü itibariyle eksik kalan kurumlar vergisine mahsup edilmekte, vergi asl› ve
gecikme faizi hesaplar› bu mahsup anlay›fl›na göre gerçekleflmektedir. Kald›
ki, eksik kalan KDV sorumlulu¤una
iliflkin gecikme faizi hesaplamas›n›n,
bunu karfl›layacak miktarda 1 no.lu beyanname ile beyan edilmifl KDV’nin
ç›kt›¤› tarihte durdurulaca¤› yolunda
isabetli muktezalara da rastlanmaktad›r.
MAL‹YE BAKANLI⁄I’NCA ÖNGÖRÜLEN KDV KES‹NT‹S‹N‹ YAPMAMIfi OLANLARIN DURUMU
hakk›nda Dan›fltay’›n ilginç bir karar›na daha rastlanm›flt›r. Dan›fltay 9’uncu
Dairesi taraf›ndan verilen 28.11.2002
tarih ve E:2000/2314, K:2002/4960 say›l› kararda, hurda metal al›m› dolay›s›yla ortaya ç›kan KDV’nin tamam›n›
sat›c›ya ödendi¤i (KDV kesintisi yap-

ma ödevinin yerine getirilmedi¤i) gerekçesiyle al›c› firma aleyhine yap›lan
tarhiyat, al›c› firman›n bu KDV’nin tamam›n› sat›c›ya ödedi¤i, sat›c›n›n ald›¤› bu KDV’yi beyan etmedi¤i yolunda
bir tespit bulunmad›¤›, bu nedenle vergi ziya› oldu¤unun kesin flekilde ortaya
konmad›¤› gerekçesiyle terkin edilmifltir.
Sözkonusu karar›n ilgili bölümü flöyledir :
“....Hurda metal al›m-sat›m ifliyle u¤raflan davac›n›n 1996 y›l› hesaplar›n›n
incelenmesi sonucu hurda metal al›mlar›na iliflkin tevkifat yapmad›¤›n›n
tespiti üzerine düzenlenen inceleme raporuna dayan›larak ad›na 1996/Temmuz-Aral›k dönemleri için re’sen tarh
edilen katma de¤er vergisi ile kesilen
a¤›r kusur ve özel usulsüzlük cezalar›n›n terkini istemiyle aç›lan davay›; daval› idarenin usule iliflkin itirazlar›n›n
yerinde görülmeyerek iflin esas›na geçildi¤i, olayda ihtilafl› dönemlere iliflkin davan›n kendisine yap›lan ve vergi
indirimine konu teflkil eden belgelerde
gösterilen katma de¤er vergilerinin tamam›n› peflin olarak al›m s›ras›nda sat›c›ya ödedi¤i hususunun ihtilafs›z oldu¤u, her ne kadar davac› taraf›ndan
hurda metal al›mlar› s›ras›nda hesaplanan katma de¤er vergisinin 2/3’ünün
sorumlu s›fat›yla 2 nolu katma de¤er
vergisi beyannamesiyle beyan edilmek
üzere tevkifata tabi tutulmas› gerekmekte ise de sözkonusu katma de¤er
vergisinin tamam›n›n al›m s›ras›nda
sat›c›ya ödendi¤i hususunun aç›k oldu¤u, bu nedenle vergi ziya›ndan söz
edebilmek için davac› taraf›ndan al›m

s›ras›nda tamam› ödenen vergilerin sat›c› taraf›ndan beyand›fl› b›rak›larak bu
yönde yap›lm›fl bir tespitin olmad›¤›,
ortada vergi ziya› oldu¤u yönünde bir
tespit olmadan bu vergilerin davac›dan
sorumlu s›fat›yla yeniden istenilmesinde vergi mükerrerli¤ine neden olaca¤›....”

Dan›fltay’›n, Hazine’ye intikal edecek
vergide de¤ifliklik olmad›¤› hallerde
tarhiyat yap›lamayaca¤› fleklindeki isabetli anlay›fl› örtülü kazanç iddias›na
dayal› tarhiyatlarda da ortaya ç›kmaktad›r. fiayet bir flirketten di¤erine menfaat aktar›lmas›, bu iki flirketin ödedi¤i
toplam vergi tutar›n› azaltm›yorsa, örtülü kazanç nedeniyle yap›lan tarhiyatlar Dan›fltay’ca terkin edilmektedir.

Görüldü¤ü gibi vergi yarg›s›, gerek
yurtd›fl›ndan ithal edilen hizmetlerle ilgili KDV sorumlulu¤unun, gerekse
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan getirilen
yurt içi ifllemlerle ilgili KDV sorumlulu¤unun yerine getirilmemesinin, Hazineye intikal edecek toplam vergiyi
etkilemedi¤i hallerde KDV tarhiyat›na
konu edilemeyece¤i – dolayl› olarak
gecikme faizi hesab›n›n, 1 no.lu KDV
beyannamesinde yeterli KDV beyan›
ç›k›ncaya kadar sürdürülece¤i - görüflündedir. Biz de bu görüfle kat›l›yoruz
ve bu görüflün vergi yasalar›m›za yans›mas›n› veya yorum yoluyla kabul
edilmesini böylelikle haks›z tarhiyat ve
ihtilaflar›n önlenmesini temenni ediyoruz.

ÇALIfiMA ‹ZN‹ ALMASI GEREKEN VE
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I- G‹R‹fi
817 say›l› “Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun” 1 ile yabanc› uyruklular›n çal›flma flartlar› ve bunlar› istihdam edeceklerin uymalar› gereken
hususlar yeniden düzenlenmifl ve kanunun 24 üncü maddesi, kanunun yay›m
tarihi olan 06 Mart 2003 tarihinde, di¤er maddeleri ise yay›m› tarihinden itibaren
alt› ay sonra (06.09.2003) yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r.
Bundan böyle; yabanc›lar›n ve iflverenlerin, 06 Eylül 2003 tarihinden itibaren;
“Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zin ve Esaslar›” n› düzenleyen 4817 say›l› yasa ile getirilen yeni düzenlemelere, “Kanunun Uygulama Yönetmeli¤i” 2 ne, “Kanunun
Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” 3 ve bu
yasaya ba¤l› di¤er kurum veya kurulufllar›n yapaca¤› düzenlemelere göre hareket etmeleri gerekmektedir.

II- KAPSAM
Bu kanunun amac›, yabanc›lar›n Türkiye’deki çal›flmalar›n› izne ba¤lamak ve bu
yabanc›lara verilecek çal›flma izinleri ile ilgili esaslar› belirlemektir. Bu Kanun,
403 say›l› Türk Vatandafll›¤› Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci cümlesi ile
5680 say›l› Bas›n Kanununun 13 üncü maddesi ve 231 say›l› Bas›n Yay›n ve Enformasyon Genel Müdürlü¤ünün Teflkilât ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsam›na giren, Bakanl›klar, kamu kurum ve kurulufllar›nca kanunla verilen yetkiye dayanarak çal›flma izni verilen veya istihdam edilen ve karfl›l›kl›l›k ilkesi, uluslararas› hukuk ve Avrupa Birli¤i hukuku esaslar›
dikkate al›narak çal›flma izninden muaf tutulan yabanc›lar d›fl›nda, Türkiye’de
ba¤›ml› ve ba¤›ms›z olarak çal›flan yabanc›lar›, bir iflveren yan›nda meslek e¤itimi gören yabanc›lar› ve yabanc› çal›flt›ran gerçek ve tüzel kiflileri kapsar.
Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da çok tarafl› sözleflmelerde aksi öngörülmedik1 06.03.2003 tarih, 25040 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
2 29.08.2003 tarih, 25214 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
3 24.04.2004 tarih, 25442 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

çe, yabanc›lar›n Türkiye’de ba¤›ml›
veya ba¤›ms›z çal›flmaya bafllamadan
önce izin almalar› gerekir. Ülke menfaatlerinin gerekli k›ld›¤› hallerde veya
mücbir nedenlere ba¤l› olarak, çal›flmaya bafllamadan önce ilgili makama
bilgi vermek kofluluyla, çal›flma süresi
bir ay› geçmemek ve Bakanl›k onay›
al›nmak suretiyle çal›flma izni ifle bafllad›ktan sonra da verilebilir.
Çal›flma izinleri afla¤›daki flekillerde
yeniden düzenlenmifl bulunmaktad›r.
Buna göre;
A. Süreli Çal›flma ‹zni
Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da
çok tarafl› sözleflmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çal›flma izni ifl piyasas›ndaki durum, çal›flma hayat›ndaki
geliflmeler, istihdama iliflkin sektörel
ve ekonomik konjonktür de¤ifliklikleri
dikkate al›narak, yabanc›n›n ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya
iflin süresine göre, belirli bir iflyeri veya iflletmede ve belirli bir meslekte çal›flmak üzere en çok bir y›l geçerli olmak üzere verilir.
Bir y›ll›k kanuni çal›flma süresinden
sonra, ayn› iflyeri veya iflletme ve ayn›
meslekte çal›flmak üzere çal›flma izninin süresi üç y›la kadar uzat›labilir. Üç
y›ll›k kanuni çal›flma süresinin sonunda, ayn› meslekte ve diledi¤i iflverenin
yan›nda çal›flmak üzere, çal›flma izninin süresi alt› y›la kadar uzat›labilir.
Türkiye’ye çal›flmak üzere gelen bir
yabanc›n›n beraberinde veya daha sonra getirmifl oldu¤u efl ve bakmakla yükümlü oldu¤u çocuklar›na da, yabanc›n›n kendisi ile birlikte en az befl y›l ka-

nuni ve kesintisiz ikamet etmifl olmalar› kayd›yla süreli çal›flma izni verilebilir. Bakanl›k, süreli çal›flma izninin
co¤rafi geçerlilik alan›n› geniflletebilir
veya daraltabilir.
B. Süresiz Çal›flma ‹zni
Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da
çok tarafl› sözleflmelerde aksi öngörülmedikçe Türkiye’de en az sekiz y›l kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya
toplam alt› y›ll›k kanuni çal›flmas› olan
yabanc›lara, ifl piyasas›ndaki durum ve
çal›flma hayat›ndaki geliflmeler dikkate
al›nmaks›z›n ve belirli bir iflletme,
meslek, mülkî veya co¤rafi alanla s›n›rland›r›lmaks›z›n süresiz çal›flma izni
verilebilir.
C. Ba¤›ms›z Çal›flma ‹zni
Ba¤›ms›z çal›flacak yabanc›lara, Türkiye’de en az befl y›l kanuni ve kesintisiz
olarak ikamet etmifl olmalar› kofluluyla
Bakanl›kça ba¤›ms›z çal›flma izni verilebilir.
D. ‹stisnai Haller
Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da
çok tarafl› sözleflmelerde aksi öngörülmedikçe;
a) Bir Türk vatandafl› ile evli olan ve
efliyle Türkiye’de evlilik birli¤i
içinde yaflayan veya evlilik birli¤i
en az üç y›l sürdükten sonra sona ermifl olmakla birlikte Türkiye’de
yerleflmifl olan yabanc›lar ile bunlar›n Türk vatandafl› eflinden olan çocuklar›na,
b) 403 say›l› Türk Vatandafll›¤› Kanununun 19, 27 ve 28 inci maddeleri
çerçevesinde Türk Vatandafll›¤›n›

c)

d)
e)

f)

g)

h)

kaybedenler ve bunlar›n füruuna,
Türkiye’de do¤an veya kendi millî
kanununa, vatans›z ise Türk mevzuat›na göre rüflt yafl›n› doldurmadan
Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de
meslek okulu, yüksek okul veya
üniversiteden mezun olan yabanc›lara,
2510 say›l› ‹skân Kanunu’na göre
muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabanc›lara,
Avrupa Birli¤i üyesi ülke vatandafllar› ile bunlar›n Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerin vatandafl› olmayan efl ve
çocuklar›na,
Yabanc› devletlerin Türkiye’deki
büyükelçilikleri ile konsolosluklar›nda ve uluslararas› kurulufllar›n
temsilciliklerinde görevli diplomat,
idarî ve teknik personelin hizmetinde çal›flanlar ile karfl›l›kl›l›k ilkesi
çerçevesinde olmak ve görev süresiyle s›n›rl› kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçilikler, konsolosluklar ve uluslararas› kurulufllar›n temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatlar›n ve idarî ve teknik personelin efl ve çocuklar›na,
Bilimsel ve kültürel faaliyetler amac›yla bir ay› aflan ve sportif faaliyetler amac›yla dört ay› aflan süre ile
geçici olarak Türkiye’ye gelecek
yabanc›lara,
Kanunla yetki verilen bakanl›klar
ile kamu kurum ve kurulufllar›nca
sözleflme veya ihale usulleriyle mal
ve hizmet al›m›, bir iflin yapt›r›lmas› veya bir tesisin iflletilmesi ifllerinde çal›flt›r›lacak kilit personel niteli-

¤indeki yabanc›lara,
Bu kanunda öngörülen sürelere tâbi olmaks›z›n çal›flma izni verilebilir.

E. Kanuni Çal›flma Süresine Dahil Olacak Süreler ve Kesinti Say›lan Süreler
Y›ll›k izinler, ifl kazas› ve meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k geçici ifl göremezlik ödenekleri ile iflsizlik sigortas›
ödene¤i al›nan süreler, kanuni çal›flma
süresine dahil edilir. Yabanc›n›n toplam alt› ay› geçmemek flart›yla Türkiye
d›fl›nda bulunmas› çal›flma süresini
kesmez. Ancak Türkiye d›fl›nda geçirilen zaman çal›flma süresinden say›lmaz. Türkiye’de bulunmas›na ra¤men
ikamet tezkeresini alt› aydan fazla süreyle temdit ettirmeyerek ihmalde bulunan yabanc›n›n ikameti çal›flma izinleri aç›s›ndan kesinti say›l›r.

F. Çal›flma ‹zni Muafiyeti veya S›n›rland›r›lmas›
Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili veya çok
tarafl› sözleflmelerle sa¤lanan haklar
sakl› kalmak kayd›yla, çal›flma izninden muaf tutulan yabanc›lara, istekleri
halinde Bakanl›kça çal›flma izni muafiyet teyit belgesi verilir.
Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili veya çok
tarafl› sözleflmelerle sa¤lanan haklar
sakl› kalmak kayd›yla ve karfl›l›kl›l›k
ilkesi çerçevesinde çal›flma izinleri, ifl
piyasas›ndaki durum ve çal›flma hayat›ndaki geliflmeler, istihdama iliflkin
sektörel ve ekonomik konjonktür koflullar›n›n gerekli k›ld›¤› hallerde, belirli bir süre için, tar›m sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iflkolu veya mülki ve co¤rafi alan itibariyle
s›n›rland›r›labilir.

III- ‹Z‹N VER‹LMES‹, UZATILMASI,
REDD‹ VE ‹PTAL‹
A. ‹zinlerin verilmesi veya uzat›lmas›
Türkiye d›fl›nda ikamet eden yabanc›lar, çal›flma izni baflvurular›n› bulunduklar› ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler bu baflvurular› do¤rudan Bakanl›¤a iletirler. Bakanl›k ilgili mercilerin görüfllerini alarak baflvurular› de¤erlendirir; durumu uygun görülen yabanc›lara çal›flma izni verir. Bu izin ancak gerekli çal›flma vizesi ile ikamet
izninin al›nmas› halinde geçerlidir. Çal›flma izin belgesini alan yabanc›lar›n,
bu belgeyi ald›klar› tarihten itibaren en
geç doksan gün içinde ülkeye girifl vizesi talebinde bulunmalar›, ülkeye girifl yapt›klar› tarihten itibaren en geç
otuz gün içinde ‹çiflleri Bakanl›¤›na
ikamet tezkeresi almak için baflvurmalar› zorunludur.
Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabanc›lar veya bunlar›n iflverenleri baflvurular›n› do¤rudan Bakanl›¤a yapabilirler. Çal›flma izinleri, ikamet sahibi
yabanc›lar veya bunlar›n iflverenlerinin
Bakanl›¤a yaz›l› talebi üzerine, bu Kanun ve bu Kanuna göre ç›kar›lan yönetmelik hükümlerine göre verilir ve
uzat›l›r. Baflvurular Bakanl›k taraf›ndan en geç doksan gün içinde cevapland›r›l›r.
Yabanc›lara, bu Kanunla getirilen koflullara ba¤l› olarak çal›flabilecekleri
meslek, sanat veya ifllerle ilgili çal›flma
izinleri, ilgili mercilerin meslekî yeterlilik dahil görüflleri al›nmak suretiyle
Bakanl›kça verilir.

Di¤er kanunlarda yer alan, yabanc›lar›n çal›flamayaca¤› ifl ve mesleklere
dair hükümler sakl›d›r.

B. ‹zin ‹steminin Reddi veya ‹ptali
a) ‹fl piyasas›ndaki durum ve çal›flma
hayat›ndaki geliflmeler ve istihdama
iliflkin sektörel ve ekonomik konjonktür de¤iflikliklerinin çal›flma izni verilmesine elveriflli olmamas›,
b) Baflvurulan ifl için ülke içinde, dört
haftal›k süre içerisinde o ifli yapacak
ayn› niteli¤e sahip kiflinin bulunmas›,
c) Yabanc›n›n geçerli bir ikamet tezkeresinin bulunmamas›,
d) Bir iflyeri, iflletme veya meslek için
izin talebi reddedilen yabanc›n›n
ayn› iflyeri, iflletme veya ayn› meslek için izin talebinin reddedildi¤i
tarihten itibaren bir y›l geçmeden
yeniden izin talebinde bulunmas›,
e) Yabanc›n›n çal›flmas›n›n millî güvenlik, kamu düzeni, genel asayifl,
kamu yarar›, genel ahlâk ve genel
sa¤l›k için tehdit oluflturmas›,
Hallerinde reddedilir.
Çal›flma izni, geçerlilik süresinin sona
ermesi d›fl›nda;
a) Yabanc›n›n ikamet tezkeresinin herhangi bir nedenle geçersiz hale gelmesi ya da geçerlilik süresinin uzat›lmamas›,
b) Yabanc›n›n pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzat›lmamas›
(‹çiflleri veya D›fliflleri Bakanl›klar›n›n uygun görüfllerinin bulunmas›
hali hariç),

c) Yabanc›n›n mücbir sebepler d›fl›nda
aral›ks›z olarak alt› aydan fazla yurt
d›fl›nda kalmas›,
Hallerinde de geçerlili¤ini kaybeder.
Bakanl›k çal›flma izni verilmesi ya da
uzat›lmas› talebinin reddedilmesi, çal›flma izninin iptal edilmesi ya da çal›flma izninin geçerlili¤inin kaybedilmesine iliflkin karar›n›, yabanc›ya veya
varsa iflverenine 7201 say›l› Tebligat
Kanunu hükümlerine göre tebli¤ eder.
Bakanl›kça verilecek kararlara karfl› ilgililer taraf›ndan tebli¤ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir.
‹tiraz›n Bakanl›kça reddedilmesi hallerinde idarî yarg› yoluna baflvurulabilir.
IV- B‹LD‹R‹M, DENETLEME VE
CEZA‹ HÜKÜMLER
A. Bildirim Yükümlülü¤ü
a) Ba¤›ms›z çal›flan yabanc›lar, çal›flmaya bafllad›klar› tarihten ve çal›flman›n bitiminden itibaren,
b) Yabanc› çal›flt›ran iflverenler yabanc›n›n çal›flmaya bafllad›¤› tarihten,
çal›flma izninin verildi¤i tarihten itibaren otuz gün içerisinde çal›flmaya
bafllamamas› halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir
nedenle hizmet akdinin sona erdi¤i
tarihten itibaren,
En geç on befl gün içerisinde durumu
Bakanl›¤a bildirmekle yükümlüdürler.
Yabanc›lara çal›flma izni verme yetkisi
bulunan bakanl›klar ile kamu kurum ve
kurulufllar›, çal›flma iznini verdikleri,
çal›flma izin süresini uzatt›klar› ve çal›flma iznini iptal ettikleri tarihten, yabanc› istihdam eden bakanl›klar ile kamu kurum ve kurulufllar› ise çal›flt›rmaya bafllad›klar› tarihten itibaren en

geç otuz gün içinde yabanc› ile ilgili
tüm bilgileri Bakanl›¤a bildirirler.

B. Denetleme Yetkisi
Bu kanun kapsam›na giren yabanc›lar›n ve iflverenlerin bu kanundan do¤an
yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanl›k ifl müfettiflleri ve
Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettiflleri taraf›ndan denetlenir. Genel
bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli
idarelerin teftifl ve denetim elemanlar›
kendi mevzuatlar› gere¤ince iflyerlerinde yapacaklar› her türlü denetim ve incelemeler s›ras›nda, yabanc› çal›flt›ran
iflverenlerle yabanc›lar›n bu kanundan
do¤an yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediklerini de denetler. Denetim
sonuçlar› ayr›ca Bakanl›¤a bildirilir.

C. Cezaî Hükümler
Bu kanunda belirtilen, bildirim yükümlülü¤ünü süresi içinde yerine getirmeyen ba¤›ms›z çal›flan yabanc› ile
yabanc› çal›flt›ran iflverene her bir yabanc› için ikiyüzelli milyon lira idarî
para cezas› verilir. Bu kanuna göre verilmifl çal›flma izni olmaks›z›n ba¤›ms›z çal›flan yabanc›ya bir milyar lira
idarî para cezas› verilir ve varsa iflyeri
veya iflyerlerinin Bakanl›k bölge müdürlerince kapat›lmas› karar› al›narak,
bu karar›n uygulanmas› için durum ilgili valili¤e bildirilir. Tekrar› halinde,
varsa iflyeri veya iflyerlerinin kapat›lmas›n›n yan› s›ra idarî para cezas› bir
kat art›r›larak uygulan›r.
Çal›flma izni olmaks›z›n ba¤›ml› çal›flan yabanc›ya beflyüz milyon lira idarî
para cezas› verilir. Çal›flma izni bulunmayan yabanc›y› çal›flt›ran iflveren veya iflveren vekillerine her bir yabanc›

için iki milyar beflyüz milyon lira idarî
para cezas› verilir. Bu durumda, iflveren veya iflveren vekili yabanc›n›n ve
varsa efl ve çocuklar›n›n konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masraflar› ve gerekti¤inde sa¤l›k
harcamalar›n› karfl›lamak zorundad›r.
Yukar›da say›lan fiillerin tekrar› halinde idarî para cezalar› bir kat art›r›larak
uygulan›r.
Bu Kanunda öngörülen idarî para cezalar› gerekçesi belirtilmek suretiyle Bakanl›k bölge müdürlü¤ünce ilgililere
7201 say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli¤ edilir. ‹darî para cezalar› tebli¤ tarihinden itibaren yedi gün
içinde vergi daireleri veya mal müdürlüklerine ödenir. ‹lgililer cezaya bu süre içinde yetkili sulh ceza mahkemesi
nezdinde itiraz edebilir. Baflvuru, cezan›n takip ve tahsilini durdurmaz. Bu
Kanuna göre idarî para cezas› ile cezaland›r›lan ba¤›ml› veya ba¤›ms›z çal›flan yabanc›lar ile yabanc› çal›flt›ran iflverenler ‹çiflleri Bakanl›¤›na bildirilir.
Bu Kanuna göre süresi içinde ödenmeyen idarî para cezalar› ve di¤er alacaklar›n takip ve tahsilinde 6183 say›l›
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanun hükümleri uygulan›r.
V- KONU ‹LE ‹LG‹L‹ D‹⁄ER
DÜZENLEMELER
06.09.2003 tarihinde yürürlü¤e girmifl
olan 4817 say›l› “Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun” ile getirilen di¤er düzenlemeler afla¤›da s›ralanm›flt›r.
A. Yönetmelik ve Genelgeler

Her türlü çal›flma izninin verilmesi, s›n›rland›r›lmas›, iptali, çal›flma izninden
muaf tutulacak yabanc›lar ile bildirim
yükümlülüklerinin nas›l yerine getirilece¤ine iliflkin usul ve esaslar bu Kanuna göre ç›kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.
Bu Kanunun uygulanmas›na iliflkin yönetmelik; Bakanl›k, ‹çiflleri Bakanl›¤›,
D›fliflleri Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›,
Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›, Sa¤l›k
Bakanl›¤›, Turizm Bakanl›¤›, Devlet
Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤›, Denizcilik Müsteflarl›¤› ve D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ile müfltereken, ilgili görülen di¤er bakanl›klar, kamu kurum ve kurulufllar› ile kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n da görüflleri al›nmak suretiyle Kanunun yay›m› tarihini izleyen alt›
ay içinde ç›kar›l›r denilmifl ve 4817 say›l› Kanun’ un 22.maddesine göre getirilen bu düzenleme ile Yabanc›lar›n
Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun
Uygulanma Yönetmeli¤i 2 ve Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun Uygulanma Yönetmeli¤inde De¤ifliklik Yap›lmas› Dair Yönetmelik 3 ler
yay›mlanm›fl bulunmaktad›r.
Öte yandan konu ile ilgili, SSK’ n›n
08.08.2003 tarih, 12-126 say›l› genelgesi ile de Yabanc›lar›n Sosyal Sigortalar Mevzuat› ile ilgili uygulama esaslar›na da aç›kl›k getirilmifl bulunmaktad›r.
B. Yabanc› Sermaye Yat›r›mlar›nda
Yabanc›lar›n Çal›flt›r›lmas›
6224 say›l› Yabanc› Sermayeyi Teflvik
Kanunu kapsam›nda kurulan flirket ve
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kurulufllarda çal›flt›r›lmak istenen yabanc›lar, Hazine Müsteflarl›¤› ile müfltereken ç›kart›lacak yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde
Bakanl›kça verilen çal›flma izni ile çal›flt›r›labilirler. (4817 say›l› “Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun” un 23.maddesine göre getirilen
bu düzenleme ile 4875 say›l› “Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu” ile
afla¤›daki düzenleme getirilmifl bulunmaktad›r.)
4875 say›l› “ Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu” 4 nun 3 üncü maddesinin g) bendine göre afla¤›daki düzenlemeler getirilmifl bulunmaktad›r.
Yabanc› Personel ‹stihdam›: Bu kanun
kapsam›nda kurulan flirket, flube ve kurulufllarda istihdam edilecek yabanc›
uyruklu personele, Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik bakanl›¤›nca çal›flma izni verilir. Hazine Müsteflarl›¤› ve Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bankal›¤›nca müfltereken haz›rlanacak yönetmelikte; yabanc› sermayeli flirket ve kurulufllardan
hangilerinin bu kapsama girece¤i ile
söz konusu yönetmelik kapsam›nda
izin verilecek kilit personelin tan›m› ve
çal›flma izinlerine iliflkin özel nitelikteki di¤er esas ve usuller belirlenir. Bu
kapsamda istihdam edilecek personele,
4817 say›l› kanunun 14 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi uygulanmaz. ‹stihdam edilecek yabanc› uyruklu kilit personele, 4817 say›l› kanunun 13 üncü maddesinin birinci f›kras›n›n hangi durumlarda uygulanaca¤›
haz›rlanacak yönetmelikle belirlenir.
Ayr›ca, 4875 say›l› Do¤rudan Yabanc›

Yat›r›mlar Kanunu’nun 5 inci maddesinin c) bendine göre; 18.01.1954 tarihli ve 6224 say›l› Yabanc› Sermayeyi
Teflvik Kanunu yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Mevzuatta, 6224 say›l› kanuna
yap›lan at›flar bu kanunun ilgili hükümlerine yap›lm›fl say›l›r.

C. Di¤er Hususlar
• 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i Kanununun 34 üncü
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Yabanc› müteahhit veya yabanc› kurulufllar, Türkiye’de Devlet daireleri ile
resmi ve özel kurulufl ve flah›slara karfl› re’sen veya yerli kurulufllarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya
mimarl›kla ilgili ifllerde, yaln›z bu ifle
münhas›r kalmak kayd›yla, Bay›nd›rl›k
ve ‹skân Bakanl›¤›n›n ve Odalar Birli¤inin görüflleri al›narak, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca verilen
çal›flma izni ile yabanc› uzman çal›flt›rabilirler.
• 6235 say›l› Kanunun 35 inci maddesi
afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
34 üncü madde kapsam›na girmeyen
ifllerde yabanc› mühendis ve yüksek
mühendisler ile mimar ve yüksek mimarlar, Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤›
ile Odalar Birli¤inin görüflleri al›narak
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca verilen çal›flma izni ile çal›flt›r›labilir.
• 6326 say›l› Petrol Kanununun 119
uncu maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Petrol hakk› sahipleri, Enerji ve Tabiî
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Kaynaklar Bakanl›¤› ile ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca verilen
izinle yabanc› idarî ve meslekî personel ile uzman personel çal›flt›rabilir.
• 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar›
Kanununun 21 inci maddesine dördüncü f›kradan sonra gelmek üzere afla¤›daki f›kra eklenmifltir.
Bu Kanun kapsam›nda çal›flacak yabanc›lar, Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri
Hakk›nda Kanun hükümlerine tâbidirler.
• 2527 say›l› Türk Soylu Yabanc›lar›n
Türkiye’de Meslek ve Sanatlar›n› Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kurulufl veya ‹flyerlerinde Çal›flt›r›labilmelerine ‹liflkin Kanunun 3 üncü
maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Türk soylu yabanc›lar›n, kanunlarda
Türk vatandafllar›n›n yapabilece¤i belirtilen meslek, sanat ve ifllerde çal›flabilme ve çal›flt›r›labilmeleri için, özel
kanunlarda aranan nitelikleri tafl›mak
ve yükümlülükleri yerine getirmek flart›yla, bu Kanun ve Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanuna göre,
‹çiflleri ve D›fliflleri Bakanl›klar› ile di¤er ilgili bakanl›k ve kurulufllar›n görüflleri al›narak Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca izin verilir.
• 2634 say›l› Turizmi Teflvik Kanununun 18 inci maddesinin (a) f›kras›n›n
birinci bendi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Belgeli iflletmelerde, Bakanl›k ve ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca verilen izinle yabanc› uzman perso-

nel ve sanatkârlar çal›flt›r›labilir.
• 492 say›l› Harçlar Kanununa ba¤l› (6)
say›l› tarifenin bafll›¤› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, D›fliflleri Bakanl›¤› tasdik harçlar› ve yabanc›lara verilecek çal›flma izin belgesi
harçlar›:
492 say›l› Kanuna ba¤l› (6) say›l› tarifenin sonuna afla¤›daki bölüm eklenmifltir.
IV. - Yabanc›lara Verilecek Çal›flma
‹zin Belgeleri: (2004 Y›l› ‹çin)
1. Süreli Çal›flma ‹zin Belgesi:
a) 1 y›la kadar (1 y›l dahil)
64.200.000.- TL
b) 3 y›la kadar (3 y›l dahil)
192.700 000.- TL
Süre uzat›mlar› da ayn› miktarda harca tabidir.
2. Süresiz Çal›flma ‹zin Belgesi
321.200.000.- TL
3. Ba¤›ms›z Çal›flma ‹zin Belgesi
642.500.000.- TL
Çal›flma izin belgesi harçlar›n›n tespitine, karfl›l›kl›l›k ilkesi esas› göz
önünde tutularak D›fliflleri Bakanl›¤›
yetkilidir.
• Ba¤›ml› veya ba¤›ms›z olarak çal›flan yabanc›lara, bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önceki mevzuat
hükümlerine göre verilmifl olan çal›flma izinleri, bu Kanun uyar›nca
Bakanl›kça iptal edilmedi¤i veya
hükmünü kaybetmedi¤i müddetçe
sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.
• Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce kamu kurum ve kurulufllar›n›n çal›flma izni verdi¤i veya istih-

dam etti¤i yabanc›lara ait bilgiler izni veren mercilerce, Kanunun yürürlü¤e girmesinden itibaren doksan
gün içinde Bakanl›¤a bildirilir.
• Bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce çal›flma izni baflvurusu yap›lan ve ifllemleri devam eden yabanc›lar›n çal›flma izinlerini, Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önceki yetkili kamu kurum ve kurulufllar› verirler ve çal›flma izninin verilifl
tarihinden itibaren otuz gün içinde
gerekli bilgileri Bakanl›¤a iletirler.
VI- ÇALIfiMA ‹ZN‹ ALMASI GEREKMEYEN YABANCILAR
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’nca yay›mlanan “Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanunun Uygulama Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik 3 ile Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda
Kanunun Uygulanma Yönetmeli¤i’nin
55 inci maddesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Özel Kanunlarda belirlenen hükümler
sakl› kalmak ve yabanc› ile iflverenin
di¤er kanunlardan do¤an yükümlülüklerini yerine getirmeleri kayd›yla;
a) Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da
çok tarafl› sözleflmelerle çal›flma izninden muaf tutulanlar›n,
b) Daimi ikametgahlar› yurtd›fl›nda
olup bilimsel, kültürel ve sanatsal
faaliyetler amac›yla bir aydan az süre için geçici olarak Türkiye’ye gelen yabanc›lar›n,
c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve
teçhizat›n montaj›, bak›m ve onar›-

d)

e)

f)

g)

h)

m›, kullan›m›na iliflkin e¤itiminin
verilmesi veya teçhizat› teslim almak veya Türkiye de ar›zalanan
araçlar›n tamiri amac›yla; Türkiye’ye girifl tarihinden itibaren üç ay›
geçmemek ve bu durumu ibraz edece¤i belgeler ile kan›tlamak kofluluyla gelenlerin,
Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullan›lmas›na iliflkin e¤itim
amac›yla Türkiye’ye girifl tarihinden itibaren üç ay› geçmemek ve bu
durumu ibraz edece¤i belgeler ile
kan›tlamak kofluluyla Türkiye de
bulunanlar›n,
Türkiye’de fuar ve sirklerde gösteri
ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye girifl tarihinden itibaren alt›
ay› geçmemek ve bu durumu ibraz
edece¤i belgeler ile kan›tlamak kofluluyla bulunanlar›n,
E¤itim süresiyle s›n›rl› olmak üzere
durumunu ibraz edece¤i belgeler ile
kan›tlayarak üniversiteler ile kamu
kurum ve kurulufllar›na bilgi ve görgülerini artt›rmak üzere gelen yabanc›lar›n,
Sosyo-Kültürel ve teknolojik alanlar ile e¤itim konular›nda üç ay› aflmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katk› sa¤layabilecekleri
ilgili mercilerce bildirilenlerin,
Karfl›l›kl›l›k esas›na göre, ö¤renci
de¤iflim programlar› çerçevesinde
staj süreleri ile s›n›rl› kalmak kayd›yla özel veya kamu kurum ve kurulufllar›nda staj yapacak yabanc›
ö¤rencilerin,
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i) Türkiye’nin taraf oldu¤u ikili ya da
çok tarafl› sözleflmeler gere¤ince
veya konsorsiyumlar taraf›ndan yürütülecek ulusal, uluslararas› projelerde veya uluslararas› kurulufllarda
çal›flacak yabanc›lar›n,
j) Bir y›l içerisinde görev süresi alt›
ay› geçmemek kayd›yla Türkiye’ye
gelen tur operatörü temsilcisi yabanc›lar›n,
k) Türkiye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ünce talepleri uygun bulunan yabanc› futbolcular ile di¤er sporcu ve
antrenörlerin sözleflmeleri süresince,
çal›flma izni almalar›na gerek
yoktur.
Yönetmeli¤in 55 inci maddesinde yap›lan di¤er de¤ifliklikler yan›nda söz
konusu yabanc›lar›n gelifl amaçlar›n›,
kal›fl süre ve yerlerini emniyet makamlar›na bildirmeleri istenmifl bulunmaktad›r.
VII- YABANCILARA YASAKLANAN
MESLEKLER
Bilindi¤i gibi, 4817 Say›l› Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun’un 35 inci maddesi ile 11.06.1932
tarihli ve 2007 Say›l› Türkiye’de Türk
Vatandafllar›na Tahsis Edilen Sanat ve
Hizmetler Hakk›nda Kanun yürürlükten kald›r›ld›¤›ndan 2007 say›l› yasada
yer alan mesleklerin yabanc›lar taraf›ndan icra edilebilmesi mümkün hale
gelmifltir.
Ancak 2007 say›l› Kanunun d›fl›nda da
yabanc›lar›n çal›flma hayat›na s›n›rlama getiren ve halen yürürlükte olan

Kanunlar bulunmamaktad›r. Nitekim
4817 say›l› Kanunun 13 ncü maddesi 2
nci f›kras›nda bu konuya aç›l›k getirilerek “di¤er kanunlarda yer alan, yabanc›lar›n çal›flamayaca¤› ifl ve mesleklere dair hükümler sakl›d›r” hükmüne yer verilmifltir.
Bu itibarla süreli, süresiz ve ba¤›ms›z
çal›flma izni verilenler ile muafiyet
kapsam›ndaki yabanc›lar›n 2007 say›l›
Kanun d›fl›ndaki Kanunlarda yer alan
ve s›rf Türk vatandafllar›na hasredilmifl
bulunan ifl ve mesleklerde çal›flmalar›
mümkün bulunmamaktad›r.
Örne¤in, süresiz çal›ma izni sahibi
olan bir yabanc›n›n 1219 say›l› Kanun
ile yabanc›lara yasaklanm›fl olan “doktorluk” mesle¤ini Türkiye’de icra etmesi mümkün de¤ildir.
Yabanc›lara Yasaklanm›fl Meslekler
fiunlard›r;
1- 815 say›l› Kabotaj Kanunu uyar›nca; kara sular› dahilinde bal›k, istiridye, midye, sünger, inci, mercan,
sedef, kum ve çak›l ihrac›, denizde
kazaya u¤rayan deniz araçlar› ile
terkedilmifl enkaz›n kald›r›lmas›,
dalg›çl›k, aray›c›l›k, k›lavuzluk, deniz bakkall›¤›, deniz araçlar›nda;
kaptanl›k, çarkç›l›k, katiplik, tayfal›k, amelelik, iskele r›ht›m hamall›¤›, deniz esnafl›¤›.
2- 2920 say›l› Sivil Havac›l›k Kanunu
uyar›nca; Türkiye s›n›rlar› içerisinde hava yolu ile yük ve yolcu tafl›ma,
3- 3213 say›l› Maden Kanunu uyar›nca; maden hakk›.
4- 5680 say›l› Bas›n Kanunu uyar›nca;
periyodik yay›nlarda mes’ul müdürlük.

5- 2821 say›l› Sendikalar Kanunu uyar›nca; sendika kuruculu¤u.
6- 1618 say›l› Seyahat Acenteleri ve
Seyahat Acenteleri Birli¤i Kanunu
uyar›nca; seyahat acentelerinde
mes’ul müdürlük.
7- 4458 say›l› Gümrük Kanunu uyar›nca; gümrük müflavirli¤i.
8- 1163 say›l› Kooperatifler Kanunu
uyar›nca; kooperatif yönetim kurulu
üyeli¤i.
9- 1219 say›l› Tababet ve fiuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanun
uyar›nca; doktorluk, hemflirelik,
diflçilik, ebelik, hastabak›c›l›k.
10-6197 say›l› Eczac›lar ve Eczaneler
Hakk›nda Kanun uyar›nca; eczac›l›k.
11-3958 say›l› Gözlükçülük Hakk›nda
Kanun uyar›nca; gözlükçülük.
12-6343 say›l› Veteriner Hekimleri
Birli¤i ile Odalar›n›n Teflekkül Tarz›na ve Görece¤i ‹fllere Dair Kanun
uyar›nca; veterinerlik.
13-2219 say›l› Hususi Hastaneler Kanunu uyar›nca; özel hastanelerde
sorumlu müdürlük.
14-2802 say›l› Hakimler ve Savc›lar
Kanunu uyar›nca; hakimlik ve savc›l›k.
15-1136 say›l› Avukatl›k Kanunu uyar›nca; avukatl›k.
16-1512 say›l› Noterlik Kanunu uyar›nca; noterlik.
17-2495 say›l› Baz› Kurum ve Kurulufllar›n Korunmas› ve Güvenliklerinin Sa¤lanmas› Hakk›nda Kanun
uyar›nca; özel veya kamu kurulufllar›nda güvenlik görevlili¤i

VIII- SONUÇ
Sosyal ve ekonomik alanlarda de¤iflikliklere ihtiyac› olan ülkemizde son zamanlarda bir çok alanda ciddi yasal de¤iflikliklere gidildi¤ini hep birlikte izlemekteyiz. Burada önemli olan sadece
yasa ç›karmak de¤il, ç›kar›lan bu yasalar› kurallar›na göre uygulamakt›r. Getirilen düzenlemelerin olumlu sonuçlar›n› ancak bu sayede görmek mümkün
olabilecektir.
Türkiye’ye çal›flmak amac›yla gelecek
olan yabanc› uyruklular›n ve bunlar›
istihdam edecek olan iflverenlerin bilmeleri ve uymalar› gereken hususlar,
4817 say›l› yasa ile yeniden düzenlenerek alt› ayl›k süreden sonra 06.09.2003
tarihinde yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r.
Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun A.B. yolundaki Türkiye için
elbette ki zaman›nda ve yerinde ç›kar›lm›fl bir kanundur. Bu yasa ile karfl›l›kl›l›k ilkesi, uluslararas› hukuk ve
Avrupa Birli¤i hukuku esaslar› dikkate
al›narak çal›flma izninden muaf tutulan
yabanc›lar d›fl›nda, Türkiye’de ba¤›ml›
ve ba¤›ms›z olarak çal›flan yabanc›lar›,
bir iflveren yan›nda meslek e¤itimi gören yabanc›lar› ve yabanc› çal›flt›ran
gerçek ve tüzel kiflilerin uymalar› gereken hususlar belirlenmifltir. Türkiye’de çal›flan yabanc›lar ile bunlar› istihdam edeceklerin uymalar› gereken
hususlara iliflkin olumlu bir ad›m at›lm›flt›r. 5
Konumuz olan 4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›n Kanun ile
bu alanda ciddi de¤iflikliklere gidilmifl

bulunmaktad›r. Hatta, konu ile ba¤lant›l› bir çok kurum ve kuruluflun ilgili
mevzuat hükümlerinde de de¤iflikliklere önemli de¤iflikliklere gidilmifl bulunmaktad›r. Özellikle yeni getirilen
a¤›rlaflt›r›lm›fl cezai müeyyidelerin ya-

n› s›ra, çal›flma iznine tabi olacak ve

olmayacaklar›n ciddi ay›r›mlar› yan›
s›ra yabanc›lara yasaklanan meslekler
de yeniden revize edilmifl bulunmaktad›r.

5 Talha APAK, Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›nda Kanun ‹le Getirilen Yeni Düzenleme, Lebib
Yalk›n Mevzuat Dergisi, Mart 2004, Say› 3.
6 www.egm.gov.tr
7 www.foreigntrade.gov.tr
8 www.ssk.gov.tr

TAZM‹NATLARIN HUKUKSAL VE
VERG‹SEL BOYUTU

T

Ercan ALPTÜK
Gelirler Baflkontrolörü

I- G‹R‹fi
azminat,maddi veya manevi zarar veya ekonomik kayb›n telafi edilmesine
yönelik olarak zarar verenler ile ekonomik kay›plara neden olanlar taraf›ndan üstlenilen bedel olarak tarif edilebilir.Bu k›sa tan›mlamadan ayr› olarak
tazminat konusu hukuksal bazda daha genifl bir ifadeyle de aç›klanabilir.Tazminatlar›n vergisel boyutu yaz›m›z›n ana konusunu oluflturmakla beraber genel olarak tazminatlarla ilgili bilgi vermek ve bu bilgileri irdelemekte fayda bulunmaktad›r.
Tazminatlar asl›nda ifl hukukundan kaynaklanan kökeni nedeni ile taraflar› daha
çok iflveren ve çal›flan olarak görünmekle beraber,kiflilik haklar› nedeniyle medeni hukuku,ticaret yaflam›n›n gerektirdi¤i koflullar aç›s›ndan borçlar hukukunu
ve ticaret hukukunu da içine alan genifl bir alana yay›lm›fl etkileriyle de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Tazminatla giderilen zararlar›n konusu mal veya mülkle do¤rudan ilgili olabilece¤i gibi insan yaflam›na ve sa¤l›¤›na da ba¤lant› kurulabilmektedir.
‹fl hukuku aç›s›ndan tazminatlar› ele ald›¤›m›zda görmekteyiz ki ifl kazalar› nedeniyle do¤an tazminat talepleri ve uygulamalar› ön s›rada gelen bir konu olmaktad›r.

II- TAZM‹NATLARIN HUKUKSAL BOYUTU
Hukuk alan›nda çal›flanlar aç›s›ndan en karmafl›k ve zor konulardan birisini tazminat hesaplamalar› oluflturmaktad›r.Asl›nda,tazminat bir nevi para cezas› gibi
görünebilir fakat gerek konu oldu¤u olaylar gerekse sonuçlar› aç›s›ndan belirli
bir standartta tan›m› kolayca yap›labilecek bir tan›mlamaya sahip bulunmamaktad›r.Bugünkü ça¤da,tazminat denilince öncelikle anlafl›lan karfl›l›¤› verilen zarardan veya tahribattan dolay› ekonomik anlamda “parasal” nitelikte telafiye gidilmesidir.
Zarar›n belirlenmesi ve buna ba¤l› olarak tazminat›n takdiri yetkisi Borçlar Kanunu’nun 43’ncü maddesi ile sadece yarg›ca tan›nan bir hak ve sorumluluktur.Uygulamada ise ço¤u kez tazminat›n hesaplanmas› veya belirlenmesi bilirkifliye b›rak›lmaktad›r.

Türk Hukuk sisteminde zarar hesaplanmas›nda iki farkl› ç›k›fl noktas›
mevcut bulunmaktad›r.Bu noktadaki
temel ay›r›m gelecek dönem ve gerçekleflen dönem süreçleri üzerine gerçekleflmektedir.
Zarar, genel anlamda mal varl›¤›nda
meydana gelen bir azalmay› ifade etmektedir.Mal varl›¤›ndan ayr› olarak
insan kiflili¤ine yönelik haks›z fiillerde
bu aç›klama yetersiz kalmaktad›r,çünkü insan bedeni ya da kiflili¤i mal veya
meta ile bir tutulamaz.

III- TAZM‹NATLARIN G‹DER B O YUTUNUN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’nc› maddesinin 3.bendine göre iflle ilgili olmak
flart›yla mukavelenameye veya ilama
veya kanun emrine istinaden ödenen
zarar,ziyan ve tazminatlar vergi matrah›n›n tespitinde gider olarak kabul edilir.Buna göre,ödenen tazminat›n mutlaka yap›lan faaliyet veya iflle ilgili olmas›, ayr›ca ödemenin mukavelename,
ilam veya kanun emri gibi ba¤lay›c›
hukuksal sonuç do¤uran belge veya
kararlara dayanmas› gerekmektedir.Görüldü¤ü üzere,ödeme fonksiyonu tazminatlar›n gider olarak kabul
edilmesinde olmazsa olmaz koflullar›ndan birisini oluflturmaktad›r.
Tazminatlar›n vergisel yönden gider
olarak kabul edilebilmesi için öncelikle iflle veya yap›lan faaliyetle ilgili olmas› gerekti¤ini belirtmifltik.Bu noktada;iflle ilgili olmak ifadesinden anlafl›l1

mas› gereken,tazminat ödemelerinin
iflin gerçeklefltirilmesi safhas›nda kusurlu veya kusursuz bir fiil sonucunda
ortaya ç›km›fl olmas› ve ticari kazanc›n
elde edilmesine veya idame ettirilmesine yönelik olmas›d›r.
Gider boyutu aç›s›ndan tazminatlar›n
de¤erlendirilmesinde karfl›m›za ç›kan
di¤er bir konu da mukaveleden kaynaklanan flartlar›n yerine getirilmemesi
veya söz konusu flartlar›n geçeklefltirilememesi sonucunda oluflacak tazminatlar›n durumudur.Fakat,bu noktada
hat›rlanmas› gereken konu bu mukavelenamenin yürürlükteki kanunlara,genel ahlaka ve iflin icab›na ayk›r› olmamas› gerekti¤idir.Ayr›ca,mukaveleye
istinaden yap›lan ödemelerin iflin cesametine uygun olmas›,muvazaa d›fl›nda
olmas› ve vergi kaç›rma kast› tafl›mamas› gerekmektedir. 1
Tazminatlar›n vergi yasalar› aç›s›ndan
gider olarak dikkate al›nabilmesi için
mutlak surette iflle ilgili olmas› veya illiyet ba¤›n›n bulunmas› zorunludur.
Tazminat ödemelerinin iflletmelerin sahiplerinin kiflisel kusurlar›ndan kaynaklanmas› halinde bunlar›n tümünün
gider olarak kabul edilmesi mümkün
de¤ildir. Bu düzenlemenin amac› da
muvazaal› ödemelerin önüne geçilmek
istenmesidir.
Bu kapsamda,dikkate al›nmas› gereken
di¤er bir özel durum da kanunlar›n
aç›kça suç sayd›¤› bir fiil dolay›s›yla
ödenen cezalar›n kanun emrine veya
mahkeme karar›na dayansa da ödenen
gider olarak kabul edilmeyece¤idir.

H.Kürflat fiAH‹N,”Zarar,Ziyan ve Tazminatlar›n Gider Kayd›”,Vergi Sorunlar›, Say›:153,Haziran 2001.

Ücretli olarak çal›fl›rken tutuklanan,ancak ceza mahkemeleri taraf›ndan haks›z tutukland›klar›n›n anlafl›lmas› üzerine 466 Say›l› Kanun’ a 2 göre maddi
ve manevi tazminat ödenmesine hükmedilenlere,ücretlinin
çal›flmad›¤›
günlerin karfl›l›¤›nda mahkeme karar›na dayan›larak ödenen tazminatlar›n,G.V.K.’nun 2’nci maddesinde belirtilen gelir unsurlar›- n›n d›fl›nda kalmas› nedeniyle gelir vergisine tabi tutulmamas› gerekmektedir. Ayn› flekilde, 7338 Say›l› Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu 3 hükümleri gere¤ince de
maddi ve manevi bir zarar mukabili
verilen tazminatlar›n ivazs›z say›lmayaca¤› kabul edilmifltir.Bu itibarla,466
Say›l› Kanun’a göre verilen maddi ve
manevi tazminatlar›n Veraset ve ‹ntikal Vergisinden de müstesna tutulmas›
gerekmektedir. 4
Tazminatlar›n gider olarak kabul edilebilmesi için söz konusu tazminatlar›n
dayana¤› olan sözleflmelerin mutlak
surette iflin gerçeklefltirilmesinden veya yap›lmas›ndan önce düzenlenerek
akdedilmesi gerekmektedir. E¤er, ilgili sözleflme tazminat ödemesinden sonra yap›l›rsa bu aç›kça kanuna karfl› muvazaa do¤uracakt›r.Ayr›ca,ortaya ç›kan tazminat›n ortaya ç›kan zarara eflit
veya uyumlu olmas› beklenmelidir.
Tazminat›n kesinleflmesi,gider kayd›n›n yap›labilmesi için yeterli olup,yaln›zca ödeme flart›na ba¤lanamaz.

2
3
4

IV- T‹CAR‹ ‹fiLETME PERSONEL‹N‹N SEBEB‹YET VERD‹⁄‹ Z A RARLARIN G‹DER
BOYUTUNDA DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Baflkalar›n› çal›flt›ranlar›n,bu kiflilerin
üçüncü kiflilere zarar vermeleri söz konusu oldu¤unda do¤rudan u¤ran›lan
zararlardan sorumlu olmaktad›rlar.Borçlar Kanunu’ nun 55’nci maddesinde düzenlendi¤i üzere,istihdam
edenlerin bu sorumlulu¤u bir nevi kusursuz sorumluluk türünü oluflturmaktad›r.‹stihdam edenlerin sorumluluklar›n›n hukuken do¤abilmesi için öncelikle zarar veren kiflinin iflverene do¤rudan tabi olmas› ve onun emir ve talimatlar› kapsam›nda çal›flmas› gerekmektedir.Sorumluluk için ayr›ca,çal›flan kiflinin iflin gerçeklefltirilmesi safhas›nda ortaya bir zarar ç›karmas› gerekir.Buradaki hassas nokta, zarar›n iflverene ait iflin yap›lmas› s›ras›nda ortaya ç›kmas›d›r.
‹stihdam edenlerin do¤rudan do¤ruya
bir kusuru olmasa dahi çal›flt›rd›¤› personelin haks›z fiili nedeniyle sorumlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r ki bu sorumluluk “kusursuz sorumluluk” olarak tan›mlanmaktad›r.Bu tür sorumluluk tipinde iflveren tüm önlemleri alm›fl olsa
dahi e¤er bir zarar meydan gelmiflse
sorumlu tutulacakt›r.‹flverenin zarardan sorumlu tutulabilmesi için iflletme
ile zarar aras›nda bir illiyet ba¤›n›n kurulmas› gerekir aksi halde sorumluluktan bahsetmenin hukuki bir dayana¤›

15.05.1964 tarih ve 11704 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.
15.06.1959 tarih ve 10231 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r.
Maliye Bakanl›¤›’n›n 13.04.1982 tarih ve 2150-4384/30999 say›l› Özelgesi.

kalmayacakt›r.‹flverenin sorumlu tutulabilmesi için ön koflullardan en önemlisi iflverenle çal›flan aras›nda bir istihdam iliflkisinin varl›¤› aranmakta, bunun d›fl›nda zarar›n hizmetin ifas› s›ras›nda gerçeklefltirilmesi ve ayr›ca zarar›n çal›flt›r›lan personelin haks›z fiili
sonucunda meydana gelmesi gerekmektedir.‹flte tüm bu flartlar›n birlikte
gerçekleflmesi sonucunda iflverenin
ödemeye mahkum oldu¤u tazminatlar›n gider boyutu de¤erlendirmeye konu
olmaktad›r.Borçlar Kanunu’nun 55’nci
maddesinde belirlenen sorumluluk
kapsam›nda ortaya ç›kan tazminatlar
iflverenin flahsi suçlar›ndan kaynakland›¤› kabul edilece¤inden Gelir Vergisi
Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre
gider olarak kabul edilmesi mümkün
olamayacakt›r.

V- KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
YÖNÜNDEN TAZM‹NATLAR
Bir mal teslimi veya hizmet ifas› ile ilgili bulunan tazminatlar›n KDV’ne tabi olaca¤› aç›kt›r.Çünkü, söz konusu
mal teslimi veya hizmet ifalar› sözleflme kaynakl› oldu¤u için tazminatlar›n
ödenmesine iliflkin yasal dayana¤›n da
bu kaynaktan güç alaca¤›n› söylemek
yanl›fl olmayacakt›r.Do¤rudan do¤ruya
mal teslimi veya hizmet ifas› ile iliflkilendirilemeyen tazminatlar›n mesnedi
belirsiz bir nitelik kazanaca¤›ndan bu
flekilde ortaya ç›kan tazminatlar›n katma de¤er vergisinin konusuna girmesi
mümkün olamaz.
Herhangi bir sözleflmenin yap›ld›ktan
sonra taraflardan biri taraf›ndan feshe5

dilmesi nedeniyle cayan taraf›n karfl›
tarafa ödedi¤i tazminatlar bir teslim
veya hizmetin karfl›l›¤›n› oluflturmad›¤›ndan katma de¤er vergisine tabi bulunmamaktad›r.Bu tazminatlar›n Gelir
Vergisi Kanunu’na göre ticari kazanç
veya serbest meslek kazanc› olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 5

VI- S‹GORTA HASAR
TAZM‹NATLARININ VERG‹SEL
BOYUTU
3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun 17/e maddesine göre; “Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
kapsam›na giren ifllemler ile sigorta
acenta ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine iliflkin ifllemleri” Katma
De¤er Vergisi’nden istisna edilmifltir.Bu itibarla,sigorta flirketlerinin
KDV ile nihai tüketicilik vasf› d›fl›nda
bir ba¤lant›s› bulunmamaktad›r.
Uygulama safhas›nda sigorta flirketleri
k›smi zararlarda tamir veya onar›m faturas› verildi¤inde katma de¤er vergisini de kapsayan tutar› öderken,söz konusu tamir veya onar›m yapt›r›lmazsa
katma de¤er vergisini içermeyen tutar›
ödeme yoluna gitmektedirler. Fakat,
hasar tazminat›n›n tam olarak ödenmesi,meydana gelen hasar›n tamir edilmesi veya onar›lmas› flart›na ba¤lanamaz.Sigorta hasar tazminat› ödemesi
asl›nda KDV Kanunu’nun 17/e maddesi gere¤i Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi kapsam›na girmektedir.Tamirat veya ona r›m faturalar›nda mevcut bulunan katma de¤er vergisinin bu

Abdullah TOLU,”Gecikme Cezalar› ve Tazminatlarda Katma De¤er Vergisi”,Yaklafl›m, A¤ustos
2000,Say›:92.

nedenle,ilgili Kanunun 30/a maddesi
gere¤ince vergiden istisna edilmifl hizmet ifas› ile ilgili vergi kapsam›nda kabul edilmesi gerekti¤inden indirilmemesi do¤ru olacakt›r.Esasen,tamirat
veya onar›m faturas› sigortal› ad›na düzenleniyor olsa bile gerçekte sigortal›n›n yapt›¤› ödeme do¤rudan sigorta
flirketini ilgilendirmekte ve tazminat
makbuzu karfl›l›¤›nda ilgili tutar sigorta flirketinden tahsil edilebilmektedir.
VII- SONUÇ
Vergi kanunlar› gere¤i mukavelename,ilam veya kanun emri olmaks›z›n,
r›zaen ödenen tazminatlar bu kapsamda gider yaz›lmaz ve herhangi bir ispatlay›c› belgeye dayanmayan tazminat ödemesinin gider kaydedilmesi de
mümkün de¤ildir.Ayr›ca ödemenin
flahsi kusurdan kaynaklanmamas› ve
mevzuat ayk›r›l›k teflkil eden bir fiilden kaynaklanmama-s› da aran›lan
özel flartlar aras›ndad›r.

Tazminatlar; iflletmeler için yap›lan ifl
veya faaliyetle ilgili oldu¤u sürece,
vergi yasalar›na göre kanunen kabule
edilen gider mahiyetindedir.Fakat,kanundan kaynaklanan bu hakk›n kullan›labilmesi için sözleflme,mahkeme
karar› veya kanun emrine dayanmas›
gerekmektedir.Sonuç itibariyle, iflverenin kiflisel kusuru ya da kusursuz sorumlulu¤undan do¤abilecek tazminatlar ile sözleflme veya mahkeme karar›na dayansa bile kanunlar›n aç›kça suç
sayd›¤› fiiller nedeniyle ödenen tazminatlar›n da gider olarak yasal defter kay›tlar›na yans›t›lmas› kabul edilmemektedir.

4842 VE 5024 SAYILI KANUNLAR UYARINCA
F‹NANSAL K‹RALAMA fi‹RKETLER‹NDE
YATIRIM ‹ND‹R‹M‹ ‹ST‹SNASI
UYGULAMASI
Levent BAfiAK
Gelirler Kontrolörü

F

I- G‹R‹fi
inansal kiralama flirketleri yat›r›m indirimi müessesesinden 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’nun1 (F.K.K.’nun) 28’inci maddesi hükmüne göre yararlanmaktad›r. ‹lgili madde hükmü 4842 say›l› Kanunun 2 31’inci
maddesiyle de¤ifltirilmifltir. 4842 say›l› Kanun ile de¤iflik F.K.K.’nun 28’inci
maddesi hükmü aynen flu flekildedir:
“Yat›r›mlar›n tamam›n›n veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçeklefltirilmesi halinde kiralayan, finansal kiralamaya konu olan iktisadi k›ymetlerle
ilgili olarak bunlar›n sat›n al›nmas› halinde uygulanan teflviklerden yararlan›r”3.
4842 say›l› Kanunun madde gerekçelerinde, yap›lan de¤ifliklik ile ilgili olarak flu
ifadelere yer verilmifltir:
“Finansal Kiralama Kanununun 28 inci maddesinde yap›lan de¤ifliklik ile finansal kiralama konusu iktisadi k›ymetlerle ilgili olarak yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanma hakk› kiralayana tan›nmaktad›r” 4.
4842 say›l› Kanunun geçici 2’nci maddesindeki düzenleme gere¤ince de, bu Kanunun yay›m› tarihinden önce yap›lan finansal kiralama sözleflmeleri ile ilgili
olarak, 10.06.1985 tarihli ve 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’nun bu Kanun ile de¤ifltirilmeden önceki 28’inci maddesi hükmü uygulanacakt›r.
Mezkur madde hükmü uyar›nca kiralayan, teflvik belgesine ba¤lanm›fl bulunan
1 28.06.1985 tarih ve 18795 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
2 24.04.2003 tarih ve 25088 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
3 4842 say›l› Kanun ile de¤iflmeden önceki F.K.K.’nun 28’inci maddesi hükmü flu flekilde idi: “Teflvik belgesine ba¤lanm›fl bulunan yat›r›mlar›n›n tamam›n›n veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla
gerçeklefltirilmesi halinde kiralayan, kirac›n›n teflvik belgesinde belirtilen ve sat›n alma halinde onun
taraf›ndan kullan›lmas›na hak kazan›lan teflviklerden Devlet Planlama Teflkilat›nca teflvik mevzuat›na
göre belirlenecek esaslar çerçevesinde yararlan›r.
Sözleflme süresi içinde teflvik mevzuat› uyar›nca kazan›lm›fl haklar sakl›d›r”.
4 www.tbmm.gov.tr.
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ve/veya bulunmayan yat›r›mlar› için
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu’nda
(G.V.K.’nda) düzenlenmifl bulunan yat›r›m indirimi istisnas› müessesesinden
yararlanabilecektir.
G.V.K.’nun Ek 1-6’nc› maddelerinde
“Yat›r›m indirimi” bafll›¤› alt›nda düzenlenen yat›r›m indirimi müessesesi
4842 say›l› Kanun ile “Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›” bafll›¤› alt›nda Kanunun
19’uncu maddesinde yeniden düzenlenmifltir.
4842 say›l› Kanunun 1’nci maddesiyle
bafll›¤› ile birlikte yeniden düzenlenerek 24.04.2003 tarihinden itibaren yürürlü¤e giren G.V.K.’nun 19’uncu
maddesi hükmünde 5024 say›l› Kanun5 ile çeflitli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
Makalemizin afla¤›daki bölümlerinde
yat›r›m indirimi müessesesinde 4842
ve 5024 say›l› Kanunlar ile yap›lan de¤ifliklikler sonras›nda bu müessesenin
finansal kiralama flirketleri aç›s›ndan
getirdi¤i yeni hükümler irdelenecektir.
II- 4842 VE 5024 SAYILI KANUN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹ UYARINCA F‹NANSAL K‹RALAMA
‹fiLEMLER‹NDE YATIRIM
‹ND‹R‹M‹ ‹ST‹SNASI UYGULAMASI
4842 say›l› Kanun vergi sistemlerin
yeni ekonomik geliflmelere uyumu,
vergide adalet, vergi rekabeti, basitlik,
etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde yeniden yap›land›r›lmas› amac›yla bir çok vergi sisteminde bu yön-

de yap›lan de¤iflikliklere paralel olarak
ihdas edilmifl bir kanundur.
Mezkur kanun ile G.V.K.’nun Ek 16’nc› maddelerinde düzenlenen yat›r›m
indirimi müessesesi de¤iflik bir yaklafl›mla ayn› Kanunun 19’uncu maddesinde yeniden düzenlenmifltir. Bu düzenlemede daha sonra 5024 say›l› Kanun ile çeflitli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
Yat›r›m indirimi müessesesinde 4842
ve 5024 say›l› Kanunlar ile yap›lan de¤ifliklikler uyar›nca finansal kiralama
ifllemlerinde yat›r›m indirimi istisnas›n›n uygulama esaslar›n› flu flekilde irdeleyebiliriz:
A- Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisna Olarak Kabul Edilmifltir
Daha önceki uygulamada önemli tart›flmalara neden olan yat›r›m indiriminin istisna m› yoksa bir indirim kalemi
mi oldu¤u hususu Kanun de¤iflikli¤i ile
çözüme kavuflturulmufltur. G.K.V.’nun
19’uncu maddesinde yat›r›m indiriminin bir istisna kazanç oldu¤u aç›kça
belirtilmifltir.
B- Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›ndan
Yararlan›lmas› ‹çin Yat›r›m Teflvik
Belgesi Al›nmas›na Gerek
Bulunmamaktad›r
G.V.K.’nun 4842 say›l› Kanun ile kald›r›lmadan önceki Ek 2’nci maddesi
hükmü gere¤ince, çeflitli yat›r›mlarda
yat›r›m indiriminden yararlan›lmas›
için Teflvik Belgesi al›nmas› zorunluydu. 4842 say›l› Kanun ile G.V.K.’na
eklenen 19’uncu madde hükmü gere-

5 30.12.2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

¤ince finansal kiralama ifllemlerinde
yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlan›lmas› için yat›r›mlar›n teflvik belgesine ba¤lanmas› zorunlulu¤u kald›r›lm›flt›r 6.
Finansal Kiralama Kanunu’nun 4842
say›l› Kanun ile de¤iflmeden önceki
28’inci maddesi hükmüne göre, kiralayan›n yat›r›m indiriminden yararlanmas› için yat›r›mlar›n teflvik belgesine
ba¤lanmas› zorunlulu¤u G.V.K.’nun
19’uncu maddesi kapsam›nda z›mnen
kald›r›lm›flt›r. 4842 say›l› Kanun ile
getirilen düzenleme uyar›nca yat›r›m
indirimi istisnas›ndan yararlan›labilmesi için teflvik belgesi al›nmas› uygulamas›na son verilmifl; dolay›s›yla
F.K.K.’nun 28’inci maddesindeki düzenleme hükmünü kaybetmifltir. Bu nedenle, F.K.K.’nun 28’inci maddesinde
4842 say›l› Kanunun 31’inci maddesi ile
yap›lan
de¤ifliklik
kapsam›nda
G.V.K.’nun 19’uncu maddesi ile
F.K.K.’nun 28’inci maddesi uyumlu hale
getirilmifltir.
Konu ile ilgili olarak 4842 say›l› Kanunun Genel Gerekçesinde flu aç›klamalarda bulunulmufltur:
“Birinci madde ile yat›r›m indirimi istisnas› yeniden düzenlenmekte, istisna teflvik belgesi olmaks›z›n otomatik ifller hale getirilmekte, bölgesel ve sektörel ayr›mlara son verilmekte, teflvikin daha dar
kapsaml› ancak daha etkin ve basit hale
getirilmesi amaçlanmaktad›r” 7.
6
7

C- Finansal Kiralama ‹fllemlerinde Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›ndan Kim/Kimler Yararlanabilecektir?
G.V.K.’nun 19’uncu maddesinin 1’inci f›kras› hükmüne göre, dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari veya zirai
kazançlar› bilanço esas›na göre tespit
edilen vergiye tabi mükellefler (adi ortakl›klar, kollektif ve adi komandit flirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri
dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere
sat›n ald›klar› veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin maliyet bedellerinin %40’›n› vergi matrahlar›n›n tespitinde ilgili kazançlar›ndan
yat›r›m indirimi istisnas› olarak indirim konusu yaparlar.
Buna göre, yat›r›m indirimi istisnas›ndan faaliyetlerinde kullanmak üzere
amortismana tabi iktisadi k›ymetleri
sat›n alan veya imal eden mükellefler
yararlanabilecektir. Yani, yat›r›m indirimi istisnas›ndan amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin sahipleri yararlanabilecektir.
F.K.K.’nun 9’uncu maddesi hükmünde
bu yönde bir düzenleme yap›lm›flt›r.
Yap›lan düzenleme gere¤ince, finansal
kiralama konusu mal›n mülkiyeti kiralayan flirkete aittir. Ancak taraflar sözleflmede, sözleflme süresi sonunda kirac›n›n, mal›n mülkiyetini sat›n alma
hakk›n› haiz olaca¤›n› kararlaflt›rabileceklerdir.
G.V.K.’nun 19’uncu ve F.K.K.’nun

‹lgili olarak 249 seri numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nin “1. Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›” bölümüne
bak›labilir. Mezkur Tebli¤, 08.05.2003 tarih ve 25102 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
www.tbmm.gov.tr.

9’uncu maddesi gere¤ince teflvik belgesine ba¤lans›n ba¤lanmas›n yat›r›mlar›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n finansal kiralama yoluyla gerçeklefltirilmesi halinde sat›n al›nan veya imal
edilen amortismana tabi iktisadi k›ymetler için yat›r›m indirimi istisnas›ndan mal›n mülkiyetine sahip kiralayan
flirket, finansal kiralama flirketi, yararlanabilecektir.
Türkiye’de flube açarak faaliyet gösteren finansal kiralama flirketleri
G.V.K.’nun 19’uncu maddesi hükmü
gere¤ince, yurt d›fl›ndaki merkez firman›n yat›r›mlar›nda kullanmak üzere
sat›n ald›klar› iktisadi k›ymetler için
yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanamazlar.
D- Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›ndan Yararlanabilecek Mükellefler
G.V.K.’nun 19’uncu maddesinin 1’inci f›kras› hükmü gere¤ince, yat›r›m indirimi istisnas›ndan dar mükellefiyete
tabi gerçek kifliler ve kurumlar da yararlanabilecektir. Dar mükellefiyete tabi gerçek kifli ve kurumlar ticari veya
zirai kazançlar›n› bilanço esas›na göre
tespit etmeleri halinde mezkur maddede belirtilen di¤er flartlara da riayet
edilmesi kofluluyla yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanabileceklerdir.
Finansal Kiralama fiirketlerinin Kurulufl ve Faaliyetlerine ‹liflkin Yönetmeli¤in8 “Kurulufl ve Türkiye’de fiube Açma fiartlar›” bafll›kl› 4’üncü maddesinde, yurt d›fl›nda mukim finansal kiralama flirketlerinin Türkiye’de flube aça8

rak finansal kiralama ifllemleri yapabilecekleri belirtilmifltir.
Söz konusu Yönetmelik hükümlerine
göre, Türkiye’de flube açmak suretiyle
faaliyet gösterecek yabanc› finansal kiralama flirketlerinin;
a) Türkiye’deki flubeleri için ay›rd›klar› sermayenin Kanun’da belirtilen tutardan az olmamas›,
b) Kurulduklar› veya faaliyette bulunduklar› ülkelerde kiralama ifllemleri
yapmaya yetkili bulunmalar›,
gerekmektedir.
Buna göre, Türkiye’de flube açan yabanc› finansal kiralama flirketlerinin,
aç›lan flubelerde elde ettikleri kazançlar K.V.K.’nun 12’nci maddesinin
1’inci f›kras›n›n (1) numaral› bent hükmü gere¤ince, ticari kazançt›r. Dolay›s›yla, Türkiye’de ticari kazanç elde
eden yabanc› finansal kiralama flirketleri G.V.K.’nun 19’uncu maddesinde
düzenlenen yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanabileceklerdir.
E- Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›ndan Yararlanmas› Kabul Edilen
Amortismana Tabi ‹ktisadi K›ymetlerin
Yeni Olup Olmamas›na Göre
‹stisnadan Yararlanma fiartlar›
G.V.K.’nun 19’uncu maddesinin 4’üncü bendi hükmüne göre, yurt içinde veya yurt d›fl›nda daha önce kullan›lm›fl
olan iktisadi k›ymetler (yüzer havuzlar
ile oniki yafl›ndan küçük gemiler hariç)
yat›r›m indirimine konu olamazlar.
Yani, yat›r›m indiriminden yararlan›la-

28.04.1992 tarih ve 21212 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

bilmesi için amortismana tabi iktisadi
k›ymetlerin yeni olmas› gereklidir. Yat›r›m indiriminin konusuna giren aktif
de¤erlerin yeni olmas›ndan maksat,
bunlar›n yurt içinde veya d›fl›nda hiçbir
flekilde kullan›lmam›fl bulunmas›d›r
(187 seri numaral› Gelir Vergisi Genel
Tebli¤i 9, III/A).
F.K.K.’nun 5’inci maddesinde finansal
kiralamaya konu olabilecek varl›klar
hakk›nda özel bir belirleme yap›lm›flt›r. ‹lgili madde gere¤ince, finansal kiralama sözleflmesine tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar konu olabilir. Patent gibi
fikri ve s›nai haklar bu sözleflmeye konu olamazlar. F.K.K.’nun 5’inci maddesinde belirtildi¤i üzere, fikri ve s›nai
haklar›n, gayrimaddi haklar›n, finansal
kiralama sözleflmesi kapsam›nda finansal kiralama yoluyla edinilmeleri
mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla lisans
sözleflmesinin taraflar›ndan bir tanesinin finansal kiralama flirketi olmas›
mümkün de¤ildir. Bu flekilde aktedilen
lisans sözleflmeleri hukuken bat›ld›r.
F- Finansal Kiralama Sözleflmesinin
Konusu
F.K.K.’nun 5’inci maddesi hükmüne
göre, tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar finansal kiralamaya konu olabilir. Tafl›n›r
ve tafl›nmaz mallar›n hukuki yap›lar›
4721 say›l› Türk Medeni Kanunu’na
göre belirlenecektir. Ayr›ca, özel kanunlarda gayrimenkul mal olarak de¤erlendirilece¤i hüküm alt›na al›nan
mallar da gayrimenkul olarak finansal
9

kiralamaya konu olabilecektir.
Gayrimaddi haklar finansal kiralamaya
konu olamazlar. Bu itibarla, patent,
marka, ticaret unvan›, telif haklar› gibi
fikri ve s›nai mülkiyet haklar› finansal
kiralama sözleflmesi kapsam›nda kiralamaya konu olamazlar.
G- G.V.K.’nun 19’uncu Maddesinin
4’üncü Bendinde Belirtilen Menkul Ve
Gayrimenkul Mallarda Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›
G.V.K.’nun 19’uncu maddesinin 4’üncü bent hükmüne göre, bu bentte belirtilen iktisadi k›ymetler yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanamazlar. Ancak, bu k›ymetlerden menkul ve gayrimenkul mal hükmünde olanlar finansal
kiralamaya konu olabileceklerdir
(F.K.K. Mad.:5).
H- Gayrimaddi Haklarda Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›
F.K.K.’nun 5’inci maddesine göre, fikri ve s›nai haklar finansal kiralamaya
konu olamazlar. Ayr›ca, G.V.K.’nun
19’uncu maddesinin 4’üncü bent hükmü uyar›nca, gayrimaddi haklar (yat›r›m indiriminden yararlanan iktisadi
k›ymetlerin kullan›labilmesi için gerekli olan bilgisayar programlar› hariç)
yat›r›m indirimi istisnas› müessesesinden de yararlanamazlar.
I- Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›
Uygulamas›n›n Bafllang›c›
G.V.K.’nun 19’uncu maddesinin 2’nci
bendi hükmü uyar›nca, yat›r›m indirimi istisnas› uygulamas›na, istisnaya

03.08.1995 tarih ve 22363 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

konu iktisadi k›ymete iliflkin harcamalar›n yap›ld›¤› y›lda bafllan›r ve indirilecek tutara ulafl›ncaya kadar devam
olunur.
Buna göre, finansal kiralama ifli ile u¤raflan kiralama flirketleri yat›r›m indirimi istisnas› müessesesinden yararlanmaya istisnaya konu iktisadi k›ymete
iliflkin harcamalar›n yap›ld›¤› y›ldan
itibaren bafllayacaklar ve yat›r›m indirimi istisnas› uygulamas›na indirilecek
tutara ulafl›ncaya kadar devam olunacakt›r.
Finansal kiralama flirketlerinde kiralama konusu iktisadi k›ymetlerin (tafl›n›r
ve tafl›nmaz mallar›n) mülkiyeti kiralayan flirkete aittir (F.K.K. Mad: 17). Kiralama sözleflmesine istinaden sadece
kiralama konusu iktisadi k›ymetlerin
zilyedli¤i kirac›ya geçmektedir.
F.K.K.’nun 13’üncü maddesine göre,
kirac›, sözleflme süresince finansal kiralama konusu mal›n zilyedi konumundad›r. Sözleflme süresince zilyed sözleflmenin amac›na uygun olarak her
türlü fayday› elde etmek hakk›na sahiptir.
Bu durumda, zilyetli¤in devrinden önce kirac›n›n teflvik belgesine ba¤lanm›fl
bulunan ve/veya bulunmayan yat›r›mlar için harcama yapmas› mümkün olmad›¤›ndan istisnaya konu iktisadi
k›ymetler için kiralayan flirketçe herhangi bir harcama yap›lmas› mümkün
olamayaca¤›ndan bu aflamada yat›r›m
indirimi istisnas›ndan yararlanmas›
mümkün de¤ildir.

J- Finansal Kiralama ‹fllemlerinde Süre
ve S›n›r›n Tesbitine Dair
Y ö netmelik Hükümleri Dairesinde Finansal Kiralama Sözleflme Süresinin Dört
Y›ldan K›sa Olmas› Halinde Yat›r›m
‹ndirimi ‹stisnas› Uygulamas›
Finansal kiralama sözleflme sürelerinin, Finansal Kiralama ‹fllemlerinde
Süre ve S›n›r›n Tesbitine Dair Yönetmelikte10 belirtilen hallerde dört y›ldan
k›sa olmas› hali yat›r›m indirimi istisnas› uygulamas› aç›s›ndan önem arz etmemektedir.
K- Kiralama Sözleflmesinde Yer Alan
Özel Hükümlerin Yat›r›m ‹ndirimi
‹stisnas› Uygulamas› Aç›s›ndan ‹fade
Etti¤i Anlam
Kiralama sözleflmesi kiralayan ve kirac› aras›nda iktisadi k›ymetlerin mülkiyetinin kiralayana zilyedli¤inin kirac›ya ait olmak üzere kullan›m›n› içeren
ve her iki tarafa da mükellefiyetler
yükleyen bir sözleflmedir. Bu sözleflmeye, gerek kirac› gerekse kiralayan
flah›slar›n özel hükümler (flerh) koymas› mümkündür. Sözleflmeye konulacak
flerhler yat›r›m indirimi istisnas›n›n uygulanmas› aç›s›ndan önem arz etmeyecektir. Mesela, sözleflmeye konulacak finansal kiralama sözleflmesinin süresi, kira
ödemelerinin süresi ve iktisadi k›ymetlerin yat›r›m indirimine konu olup olamayaca¤› ile ilgili kay›tlar yat›r›m indirimi
istisnas›n›n uygulamas›nda önem arz etmeyecektir.
L- ‹flletmenin Esas Faaliyet Konusu ‹le ‹lgili Araçlarda Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›

10 08.07.1992 tarih ve 21278 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

G.V.K.’nun 19’uncu maddesinin 4’üncü bendi hükmüne göre, iflletmenin
esas faaliyet konusu ile ilgili olanlar
hariç binek otomobili ve benzeri kara
tafl›tlar›, yat, kotra, tekne ve benzeri
motorlu deniz araçlar› ile uçak ve helikopter gibi hava tafl›tlar›n›n yat›r›m indirimi istisnas› uygulamas›ndan faydalanmas› mümkün de¤ildir.
M- Yat›r›m ‹ndirimine Konu ‹ktisadi
K›ymetlerin Elden Ç›kar›lmas› Halinde Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas› Uygulamas›
G.V.K.’nun 19’uncu maddesinin 5’inci bendi uyar›nca, yat›r›m indirimi istisnas›na konu iktisadi k›ymetleri aktife al›nd›klar› tarihten itibaren iki y›l
içinde elden ç›karan mükellefler, bu iktisadi k›ymetlerle ilgili olarak yat›r›m
indirimi istisnas› uygulama haklar›n›
kaybederler. Bu durumda daha önce
yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas›
için herhangi bir ifllem yap›lmaz.
Buna göre11;
- Yat›r›m indirimi istisnas›na konu iktisadi k›ymetlerin iki y›ldan önce elden
ç›kar›lmas› halinde, yararlan›lamayan
istisna tutar› yat›r›m indirimine tabi olmayacakt›r.
- Söz konusu iktisadi k›ymetlerin iki
y›ldan sonra elden ç›kar›lmas› halinde,
satan veya devreden yararlan›lamayan
istisna tutar›ndan sat›fltan sonra da yararlanmaya devam edecektir.
- Yat›r›m indiriminden k›smen faydalan›lm›fl veya hiç faydalan›lmam›fl ak11 Bkz., 22 seri numaral› Gelir Vergisi Sirküleri.

tif de¤erleri sat›n veya devir alanlar›n
istisnadan yararlanmalar› mümkün de¤ildir.
‹nflaat› devam eden binalar›n sat›n veya devir al›nmas›ndan sonra yap›lan
harcamalara, bina yat›r›mlar› için gerekli koflullar›n sa¤lanmas› halinde, sat›n veya devir alanlarca yat›r›m indirimi istisnas› uygulanacakt›r.
Bu konu ile ilgili olarak F.K.K.’nun
18’inci maddesinde özel bir düzenleme
yap›lm›flt›r. Yap›lan düzenleme flu flekildedir:
“Sözleflmede aksi öngörülmemiflse kiralayan, mal›n mülkiyetini bir üçüncü
kifliye devredemez.
Sözleflmede bu yetkinin tan›nmas› halinde, devir, ancak baflka bir kiralayana
yap›labilir. Devralan, sözleflme hükümlerine uymak zorundad›r.
Devrin kirac›ya karfl› geçerli olmas›
onun haberdar edilmesine ba¤l›d›r”.
Buna göre, finansal kiralama konusu
mal› kiralayan finansal kiralama flirketi mal›n mülkiyetini üçüncü bir kifliye
devredemez. Ancak, sözleflmeye hüküm konulmas› halinde kiralayan›n
mal›n mülkiyetini devretme hakk› olabilir. Bu durumda da mal›n devri ancak
baflka bir kiralayana yap›labilecektir.
Devir ifllemini müteakip finansal kiralama konusu mal› devralan kimse de
sözleflme hükümlerine riayet etmek zorundad›r.
N- Finansal Kiralama Sözleflmesinin
Sona Ermesinin Sonuçlar›

F.K.K.’nun 21’inci ve 22’nci maddelerinde sözleflmenin sona ermesi halleri
iki kategoride düzenlenmifltir. Mezkur
21’inci ve 22’nci madde hükümleri dairesinde sözleflmenin sona ermesinin
yat›r›m indirimine etkisi flu flekilde olacakt›r.
i) Sözleflmenin F.K.K.’nun 21’inci
Maddesindeki Sebeple Sona Ermesi
Halinde Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›n›n Uygulamas›
F.K.K.’nun 21’inci maddesi hükmü
uyar›nca sözleflmenin kararlaflt›r›lan
sürenin dolmas›yla son bulmas› halinde do¤al olarak kiralayan›n yat›r›m indiriminden yararlanma hakk› da sona
erecektir.
ii) Sözleflmenin F.K.K.’nun 22’nci
Maddesindeki Sebeplerle Sona Ermesi Halinde Yat›r›m ‹ndirimi
‹stisnas›n›n Uygulamas›
F.K.K.’nun 22’nci maddesi hükmüne
göre, sözleflme, flirketin sona ermesi,
tüzelkiflili¤in hitam›, kirac›n›n iflas›
veya aleyhine yap›lan bir icra takibinin
semeresiz kalmas›, kirac›n›n ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi veya iflletmesini tasfiye etmesi hallerinde, sözleflmede aksine bir hüküm yoksa, sone
erer.
Görüldü¤ü üzere, F.K.K.’nun 22’nci
maddesinde kiralayan›n kusuruna dayanmayan hallerde sözleflmenin sona
ermesi halleri düzenlemektedir. Bu
flartlar›n gerçekleflmesi halinde sözleflme hükümleri, sözleflmede aksine hüküm bulunmamas› kayd›yla sona erecektir.
Sözleflmenin sona ermesini müteakip

kiralanan mal yat›r›m bitmeden önce
kiralayan flirkete geri dönecektir. Bu
durumda, kiralanan mal›n ilk kirac› taraf›ndan kullan›lm›fl olup olmamas›na
göre yat›r›m indiriminden yararlanma
flartlar› de¤iflecektir. fiayet, ilk kirac›n›n kiralama konusu mal› sözleflmenin
sona ermesi ve mal›n kiralayan flirkete
geri dönmesine kadar geçen sürede
kullanmam›fl olmas› ve mal›n bir di¤er
yat›r›mc›ya kiralanmas› halinde kiralayan, finansal kiralama konusu mal›n
kiralanmas› nedeniyle yat›r›m indirimi
istisnas›ndan yararlanabilecektir. Finansal kiralamaya konu mal›n ilk kirac› taraf›ndan kullan›lmas› halinde, daha önce kullan›lm›fl olan iktisadi k›ymetler yat›r›m indirimi istisnas›ndan
yararlanamayaca¤› için kiralayan›n bu
mal ile ilgili olarak yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanma hakk› sona erecektir.
Sözleflmenin sona ermesi nedeniyle kiralayan flirkete geri dönen mallar kiralayan taraf›ndan üçüncü kiflilere kiralanabilir ancak, bu durumda mal›n daha
önce kullan›lmas› halinde yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlan›lamayacakt›r. Bu durumda, kiralayan flirketin bu
mal› üçüncü kiflilere satmas› da mümkündür. Bu halde, G.V.K.’nun 19’uncu
maddesinin 5’inci bendi hükmü gere¤ince de kiralayan flirketin yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanma hakk›
sona erecektir. Ancak, sözleflmenin sona ermesinden önce yararlan›lm›fl olan
yat›r›m indirimi istisnas› için herhangi
bir ifllem yap›lmayacakt›r. Mükelleflerin daha önce yararland›¤› yat›r›m indirimi istisnas› hakk› sakl› kalacakt›r.

O- Finansal Kiralama Sözleflmenin
Feshinin Sonuçlar›
F.K.K.’nun 25’inci maddesi hükmü
gere¤ince, sözleflmenin kiralayan taraf›ndan feshi halinde kirac› mal› iade ile
birlikte vadesi gelmemifl finansal kiralama bedellerini ödemek yükümlülü¤ü
alt›nda oldu¤u gibi kiralayan›n bunu
aflan zarar›ndan da sorumludur. Sözleflme kirac› taraf›ndan feshedilirse kirac› mal› geri vermekle beraber u¤rad›¤› zarar›n tazminini kiralayandan talep
edebilir.
Sözleflmenin feshi halinde yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanma hakk›
sona erecektir. Ancak, sözleflmenin
feshine kadarki süre içerisinde yararlan›lan yat›r›m indirimi hususunda herhangi bir ifllem yap›lmayacakt›r.
Sözleflmenin feshinin nedeni, finansal
kiralama konusu mal›n kirac›ya sat›lmak istenmesi ise, sözleflme süresi ve
yat›r›m tamamlanmadan önce bu flekilde yap›lacak devirlerde de G.V.K.’nun
19’uncu maddesinin (5) numaral› bent
hükmü uygulanacakt›r.
P- Kur Farklar›n›n ve Kredi Faizlerinin
Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›na Etkisi
G.V.K.’nun 19’uncu maddesi kapsam›nda yat›r›m indirimi konusuna giren
amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin
finansman›nda kullan›lan kredilere
iliflkin kur farklar› ve faizler ile yurt d›fl›ndan döviz kredisiyle ithal edilen sabit k›ymetler nedeniyle ortaya ç›kan
kur farklar› sabit k›ymetin maliyet be-

deline dahil (maliyet unsuru) oldu¤undan yat›r›m indirimi istisnas› kapsam›na girmektedir.
i) Yat›r›mlar›n Finansman›nda K u l lan›lan Kredilere ‹liflkin Faiz ve Kur
Fark› Giderleri
163 seri numaral› Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i’nde12 yap›lan aç›klamalara göre, yat›r›mlar›n finansman›nda
kullan›lan kredilere ilgili faiz ve kredilerin döviz cinsinden al›nmas› halinde
ortaya ç›kacak kur farklar›ndan kurulufl dönemine ait olanlar›n sabit k›ymetle birlikte amortisman yoluyla itfa
edilmek üzere yat›r›m›n maliyetine eklenmesi gerekmekte; iflletme dönemine
ait olanlar›n ise, ilgili bulunduklar› y›llarda do¤rudan gider yaz›lmas› ya da
maliyete intikal ettirilmek suretiyle
amortismana tabi tutulmas›, mümkün
bulunmaktad›r.
Bu durumda, kur fark› ve faiz giderleri
yat›r›m indirimi kapsam›na girecektir.
Söz
konusu
gider
kalemleri,
G.V.K.’nun 19’uncu maddesi gere¤ince, amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin aktife al›nd›¤› tarihten itibaren dönem sonuna kadar ortaya ç›kan ve ilgili Tebli¤ uyar›nca yat›r›m›n maliyetine
eklenen kur fark› ve faiz giderleri yat›r›m indirimine konu olacakt›r.
G.V.K.’nun 19’uncu maddesi hükmüne göre, yat›r›m indirimi istisnas›
amortismana tabi iktisadi k›ymetlerin
maliyet bedeli üzerinden uygulanaca¤›ndan konu ile ilgili olarak 187 seri
numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli-

12 27.01.1985 tarih ve 18648 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

¤i’nde yap›lan aç›klamalar 4842 say›l›
Kanun ile yeniden düzenlenen yat›r›m
indirimi istisnas› müessesesi için de
geçerli olacakt›r.
‹lgili Genel Tebli¤in IV. Bölümünde
“b) Kur Fark› ve Kredi Faizlerinin Durumu:” bafll›¤› alt›nda yap›lan aç›klamalar flu flekildedir:
“Yat›r›m indirimi konusuna giren aktif
de¤erlerin finansman›nda kullan›lan
krediler nedeniyle do¤an kur farklar›
ve faizler, yat›r›ma konu iktisadi k›ymetlerin maliyet unsuru oldu¤undan,
yat›r›m indirimi kapsam›na girmektedir. Buna göre, yat›r›m konusu iktisadi
k›ymetlerin aktife al›nd›¤› dönemin sonuna kadar ortaya ç›kan ve maliyete
intikal ettirilen kur farklar› ve faizlere
yat›r›m indirimi uygulan›r.
Ancak, yat›r›m konusu iktisadi k›ymetlerin aktiflefltirilerek üzerinden amortisman ayr›labilir hale geldi¤i dönemi
izleyen dönemden itibaren, bunlarla ilgili olarak ortaya ç›kan kur farklar› ve
faizlere yat›r›m indirimi uygulanmas›
mümkün de¤ildir.
Di¤er taraftan, iktisadi k›ymetin maliyetine giren montaj ve tafl›ma giderlerine iliflkin harcamalar›n yat›r›m indiriminden faydalanaca¤› tabiidir”.
G.V.K.’nun 19’uncu maddesinde yat›r›m indirimi konusuna giren aktif de¤erlerin finansman›nda kullan›lan krediler nedeniyle do¤an kur farklar›, faizler ve iktisadi k›ymetin maliyetine giren montaj ve tafl›ma giderlerine iliflkin
harcamalar›n yat›r›m indirimi istisnas›
müessesesi karfl›s›ndaki durumuna
aç›kl›k getirilmemifltir. 4842 say›l› Ka-

nun ile yat›r›m indirimi istisnas› müessesesinde yap›lan de¤ifliklikleri aç›klamak ve uygulamada karfl›lafl›lan sorunlara çözüm bulmak amac›na yönelik
olarak ç›kar›lan Sirkülerde de herhangi
bir aç›klama bulunmamaktad›r. Bu nedenle, konu ile ilgili olarak ayr› bir düzenleme yap›lana kadar, kanaatimizce
ayr› bir düzenleme yap›lmas›na gerek
bulunmamaktad›r, 187 seri numaral›
Gelir Vergisi Genel Tebli¤ine göre gerekli ifllemlerin yap›lmas› mecburidir.
ii) Yurt D›fl›ndan Döviz Kredisiyle Sabit K›ymet ‹thal Edilmesi
Nedeniyle Ortaya Ç›kan Kur
Farklar›
163 seri numaral› Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i uyar›nca, döviz kredisi
kullan›larak yurt d›fl›ndan sabit k›ymet
ithal edilmesi s›ras›nda veya sonradan
bu k›ymetlere iliflkin borç taksitlerinin
de¤erlemesi dolay›s›yla ortaya ç›kan
kur farklar›ndan, sabit k›ymetin iktisap
edildi¤i dönem sonuna kadar olanlar›n,
k›ymetin maliyetine eklenmesi zorunlu
bulunmakta; ayn› k›ymetlerle ilgili söz
konusu dönemden sonra ortaya ç›kan
kur farklar›n›n ise, ait olduklar› y›llarda do¤rudan gider yaz›lmas› ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yap›lmas›, mümkün bulunmaktad›r.
Döviz kredisi kullan›larak yurt d›fl›ndan sabit k›ymet ithal edilmesi s›ras›nda veya sonradan bu k›ymetlere iliflkin
borç taksitlerinin de¤erlemesi dolay›s›yla ortaya ç›kan kur farklar›n›n yat›r›m indirimi istisnas› müessesesi karfl›s›ndaki durumu ile ilgili olarak da 187
seri numaral› Gelir Vergisi Genel Teb-

li¤i’nde belirtilaen esaslar geçerli olacakt›r. Çünkü, ilgili Tebli¤ kur farklar›n› da düzenlemektedir ve 163 seri numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i’nde de kur farklar›ndan sabit k›ymetin iktisap edildi¤i dönem sonuna
kadar olanlar›n, k›ymetin maliyetine
eklenmesi zorunlulu¤u getirilmifltir.
Ayn› flekilde, yurt d›fl›ndan döviz kredisiyle sabit k›ymet ithal edilmesi nedeniyle kredi ödemelerine iliflkin faiz
giderleri ile ilgili olarak da 187 seri numaral› G.V.K. Genel Tebli¤ine göre ifllem yap›lacakt›r.
iii) Lehe Oluflan Kur Farklar›n›n Durumu
334 seri numaral› Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i’nde13 yap›lan aç›klamalar uyar›nca, lehe oluflan kur farklar›n›n aktiflefltirme iflleminin gerçekleflti¤i dönemin sonuna kadar oluflan k›sm›n›n maliyetle iliflkilendirilmesi, aktiflefltirildikten sonraki döneme iliflkin
olanlar›n ise kambiyo geliri olarak de¤erlendirilmesi veya maliyetten düflülmek suretiyle amortismana tabi tutulmas› gerekecektir. Ayr›ca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi
hak kullan›lm›flsa o yönteme göre ifllem yap›lmas›na devam edilecektir.
R- Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas›n›n Oran›
G.V.K.’nun 19’uncu maddesinin 1’inci bendi hükmüne göre, yat›r›m indirimi oran› %40 olarak belirlenmifltir.
S- Bölge Ve Sektör Ayr›m›
Kald›r›lm›flt›r

4842 say›l› Kanun ile yeniden ihdas
edilen yat›r›m indirimi istisnas› müessesesinde eski düzenlemeden farkl›
olarak yöre ve sektör ayr›m›na dayal›
farkl› yat›r›m indirimi oran› uygulamas›na son verilmifltir. Bu itibarla finansal kiralama flirketleri ile yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanan di¤er mükelleflerde yat›r›m indirimi ayn› oranda yani, %40 olarak uygulanacakt›r.
fi- Yat›r›m ‹ndirimi ‹stisnas› ‹le ‹lgili
Kay›tlar
Mükellefler, konumuza binaen finansal kiralama flirketleri, kay›tlar›n›, hesaplanan ve yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›n›n y›llar itibariyle
takibini yapacak flekilde tutmak zorundad›rlar. Türkiye’de flube açan yabanc›
finansal kiralama flirketleri için de bu
kural geçerlidir.
III- 1 SER‹ NUMARALI GEL‹R
VERG‹S‹ S‹RKÜLER‹NDE
F‹NANSAL K‹RALAMA fi‹RKETLER‹
‹Ç‹N YAPILAN AÇIKLAMALARIN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
1 seri numaral› Gelir Vergisi Sirkülerinin “14- Yat›r›m Konusu ‹ktisadi K›ymetlerin Finansal Kiralama Yoluyla
Edinilmesi” bafll›¤› alt›nda flu düzenleme yap›lm›flt›r:
“Finansal Kiralama Kanununun 28 inci maddesindeki hüküm uyar›nca, yat›r›mlar›n tamam›n›n veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçeklefltirilmesi halinde kiralayan, finansal
kiralamaya konu olan iktisadi k›ymetlerle ilgili olarak, sat›n al›nma halinde

13 05.05.2004 tarih ve 25453 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

kirac› taraf›ndan yararlanabilecek teflviklerden yararlanacakt›r. Bu durum,
4842 say›l› Kanunla söz konusu maddede yap›lan de¤ifliklik öncesi ve sonras›nda geçerlidir.
Dolay›s›yla 24.04.2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden teflvik belgesine ba¤lanm›fl yat›r›mlara
konu iktisadi k›ymetlerin tamam›n›n
veya bir k›sm›n›n, 24.04.2003 tarihinden sonra, finansal kiralama yoluyla
edinilmesi halinde, kiralayan (Finansal
kiralama flirketi) bu iktisadi k›ymetler
ile ilgili olarak yat›r›m indiriminden
yararlanabilecektir. Yararlan›labilecek
istisna tutar›, kirac›n›n geçici 61 inci
madde kapsam›nda yararlanabilece¤i
istisna tutar› olacakt›r.
Kirac›n›n teflvik belgesine ba¤l› yat›r›mlar› için yeni hükümlerin uygulanmas›n› talep etmifl olmas› halinde kiralayanda bu düzenlemeye göre hesaplanan tutarda istisnadan yararlanabilecektir.
Kiralayan›n yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanabilmesi kirac›n›n durumuna göre belirlendi¤inden, uygulamada kirac›n›n yat›r›m indirimi flartlar›n› ihlal edip etmedi¤i hususu kiralayan aç›s›ndan da önem tafl›maktad›r.
24.04.2003 tarihinden önce gerçekleflmifl finansal kiralama ifllemlerinde bu
ifllemler için ayr› bir teflvik belgesi düzenlenmifl oldu¤undan finansal kiralama flirketi tercihini ba¤›ms›z olarak
kullanabilecektir”.
Sirkülerde yap›lan aç›klamalar uyar›nca, 4842 say›l› Kanun ile de¤iflik
F.K.K.’nun 28’inci maddesi hükmü
uyar›nca, finansal kiralama flirketleri
finansal kiralamaya konu olan iktisadi

k›ymetlerle ilgili olarak, sat›n al›nma
halinde kirac› taraf›ndan yararlan›labilecek teflviklerden, konumuza binaen
G.V.K.’nun 19’uncu maddesinde düzenlenen yat›r›m indirimi istisnas› müessesesinden, yararlanacakt›r.
Kiralayan›n 24.04.2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden teflvik belgesine ba¤lanm›fl yat›r›mlarla
ilgili olarak yat›r›m indiriminden yararlanma flartlar› G.V.K.’nun geçici
61’inci maddesinde düzenlenmifltir.
Ayr›ca, sirkülerde, kiralayan›n yat›r›m
indirimi istisnas›ndan yararlanabilmesi
kirac›n›n durumuna göre belirlenece¤i
vurgulanmakta ve uygulamada kirac›n›n yat›r›m indirimi flartlar›n› ihlal edip
etmedi¤i hususunun kiralayan aç›s›ndan da önem tafl›d›¤› belirtilmektedir.
IV- SONUÇ
4842 say›l› Kanun öncesinde Gelir
Vergisi Kanunu’nun Ek 1-6. maddelerinde düzenlenen yat›r›m indirimi müessesesi G.V.K.’nun 19’uncu maddesinde yeniden ihdas edilmifltir. Yap›lan
düzenleme ile daha önce alt› maddede
düzenlenen yat›r›m indirimi müessesesi tek madde fleklinde ve olabildi¤ince
sade ve toplu bir flekilde yeniden düzenlenmifltir.
4842 say›l› Kanun ile de¤iflik
G.V.K.’nun 19’uncu maddesinde daha
sonra 5024 say›l› Kanun ile de¤ifllik
yap›lm›flt›r.
4842 say›l› Kanun ile, G.V.K.’nun yat›r›m indirimi istisnas› müessesesinde
yap›lan de¤iflikliklere paralel olarak
3226 say›l› Finansal Kiralama Kanununun 28’inci maddesinde de önemli
bir de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Yat›r›m indirimi istisnas› müessesinde
4842 say›l› Kanun ile yap›lan de¤ifliklikler ile ilgili olarak 249 seri numaral›
Gelir Vergisi Genel Tebli¤i, 1, 22 ve
23 seri numaral› Gelir Vergisi Sirküleri ç›kar›lm›flt›r.
4842 say›l› Kanun ile yat›r›m indirimi
müessesesinde yukar›da belirtti¤imiz

mevzuat hükümlerinde aç›klanan çeflitli de¤ifliklikler yap›lm›fl olup, makalemizin yukar›daki bölümlerinden, yap›lan de¤ifliklikler uyar›nca finansal kiralama flirketlerinde yat›r›m indirimi istisnas› müessesesinin genel esaslar› irdelenmifltir.

5084 SAYILI YASA GERE⁄‹
SOSYAL S‹GORTA PR‹M‹ ‹fiVEREN
H‹SSES‹NE HAZ‹NE KATKISI
Ali TERZ‹O⁄LU
Sigorta Müfettifli

Y

I. G‹R‹fi
at›r›mlar›n ve istihdam›n teflviki amac›yla haz›rlanan 5084 say›l› “Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun” 06.02.2004 tarihli, 25365 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
Söz konusu Kanunun “sigorta primi iflveren paylar›nda teflvik” bafll›kl› 4 ‘üncü
maddesinde, “31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2’nci maddenin (a)
bendi kapsam›ndaki illerde, 01.10.2003 tarihinden itibaren yeni ifle bafllayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iflyerlerinde çal›flt›rd›klar› iflçiler ile
01.10.2003 tarihinden önce ifle bafllam›fl olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermifl olduklar› en son dört ayl›k sigorta
prim bordrolar›nda bildirdikleri iflçi say›s›na ilave olarak yeni ifle ald›klar› ve bu
iflyerlerinde fiilen çal›flt›rd›klar› iflçiler için, 17.7.1964 tarihli ve 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73’ üncü maddeleri uyar›nca prime esas kazançlar› üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin iflveren hissesinin organize sanayi
veya endüstri bölgelerinde kurulu iflyerleri için tamam›, di¤er yerlerdeki iflyerleri için % 80’i Hazinece karfl›lan›r.
Hazinece karfl›lanacak tutar, organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki iflyerleri
için 506 say›l› Kanunun 78’inci maddesi uyar›nca belirlenen kazanç alt s›n›r›na
göre hesaplanan iflveren hissesi prim tutar›n›, di¤er yerlerdeki iflyerleri için 506
say›l› Kanunun 78’inci maddesi uyar›nca belirlenen kazanç alt s›n›r›na göre hesaplanan iflveren hissesi prim tutar›n›n % 80’ini aflamaz.
Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar Maliye Bakanl›¤›, Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile Hazine Müsteflarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Bakanl›kça müfltereken belirlenir.” Hükmü getirilmifltir.
Bu çal›flmada, 5084 say›l› yasan›n kapsam› ve bu yasa uyar›nca yap›lacak ifllemler ayr›nt›lar›yla aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
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II. 5084 SAYILI YASANIN
UYGULANMA TAR‹H‹ VE
KAPSAMI
Bu yasan›n uygulanmas›nda önem arz
eden dört kriteri ayr› ayr› ele alarak
izah etmek yararl› olacakt›r.
Öncelikle yasan›n yürürlü¤e girdi¤i
2004/2 ay›n› takip eden 2004/3.ay›na
ait bildirge uygulaman›n bafllang›ç ay›
olacakt›r. Bitifli de 31.12.2008 tarihidir, Ancak 2008/12.ay bildirgesi
2009/1.ay sonuna kadar verilece¤inden, 01.02.2009 tarihinden önce verilen prim belgeleri yasa kapsam›na dahil olacakt›r.
‹kinci olarak, yasa Ad›yaman, Afyon,
Aksaray,Amasya, Ardahan, Batman,
Bart›n, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çank›r›, Diyarbak›r, Düzce, Erzincan, Erzurum,m ,Giresun, Gümüflhane, Hakkari,
I¤d›r, Kars, K›rflehir, Malatya, Mardin,
Mufl, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, fianl›urfa, fi›rnak, Tokat, Uflak,
Van ve Yozgat illerinde uygulanacakt›r.
Üçüncü husus; uygulanacak iflyerlerinin tespiti,
a) 01.10.2003 tarihinden önce ifle bafllayan ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri verdikleri 2003/II. Dönem
bordrosunun son ay› olan 2003/8.aydaki iflçi say›s›na ilave olarak ifle ald›¤›
ve fiilen çal›flt›rd›¤› iflçiler kapsama
dahildir. ‹flverenlerin gelir ve kurumlar
vergisi mükellefi olduklar›n› gösterir
ilgili Vergi dairesi müdürlü¤ünden
al›nm›fl bir belge ile bu hususu belgelemeleri gerekmektedir.
b) 01.10.2003 tarihinden itibaren yeni

ifle bafllayan gelir ve Kurumlar vergisi
mükelleflerinin ifle bafllad›klar› tarihten itibaren ifle ald›klar› iflçilerden
2004/3.ayda çal›flt›rd›klar› iflçilerin tamam› kapsama dahildir.
Bu iflyerlerinin organize sanayi veya
endüstri bölgesinde bulunmas› halinde,
sigorta primi iflveren hissesinin %
100’ü, bunun d›fl›ndaki yerlerdeki iflyerleri için de sigorta primi iflveren
hissesinin % 80’i teflvik kapsam›na
girecektir.
Dördüncü husus da, iflçi say›s›n›n tespiti;
2003/8.ayda çal›flan iflçi say›s› uygulamada esas al›nm›fl ve buna ilave olarak
1.9.2003 tarihinden itibaren al›nan yeni iflçiler kapsama dahil edilmifl olup,
iflyeri faal olmas›na ra¤men 2003/8.ayda iflçi çal›flt›r›lmam›fl ise 2003/II. Dönemde kay›tl› olan 2003/5.6.7.aylardan
7.6.5.aylar›n hangisinde iflçi çal›flt›r›lm›fl ise bu aydaki iflçi say›s› dikkate
al›nacak, e¤er bu aylar›n hiçbirinde iflçi çal›flt›r›lmam›fl ise bir baflka anlat›mla 2003/II.dönem bordrosu iflçi çal›flt›r›lmad›¤› için hiç verilmemifl ve en son
2003/I.dönem bordrosu verilmifl ve bu
döneme ait aylardan (2003/1.2.3.4.) birinde veya hepsinde iflçi çal›flt›r›lm›fl
olsa dahi bu dönemdeki iflçi say›s› hiç
dikkate al›nmadan, 01.09.2003 tarihinden itibaren ifle yeni al›n›n iflçilerin tamam› 2004/3.ayda da çal›fl›yor olmas›
durumunda yasa kapsam›na dahil olacakt›r.
Burada önemli olan 2003/II. Dönemde
çal›flan iflçi say›s›n›n olmas› durumunda, bu iflçi say›s›n›n baz al›narak buna

ilave al›nan iflçilerin kapsama dahil
olaca¤›, Ancak 2003/II. Dönemden önce iflçi çal›fl›yor olmas› halinde ise bu
çal›flan iflçilerin baz al›nmayaca¤› hususu göz ard› edilmemelidir.
III. 5084 SAYILI YASA
UYGULAMASINDA ÖZELL‹K ARZ
EDEN DURUMLAR
Bu genel aç›klamalar d›fl›nda bir de
özellik arz eden baz› durumlar›n aç›klanmas›nda yarar bulunmaktad›r.
Hazinece karfl›lanacak tutar›n hesab›nda, 506 say›l› Kanunun 78. maddesine
göre belirlenecek Sigorta Primine Esas
Kazanc›n alt s›n›r› dikkate al›narak, iflveren pirimi hissesi ödenecektir.
1- 2003/II. Dönemde iflçi çal›flmas›na
ra¤men iflverence bu dönem bordrosunun 01.10.2003 tarihine kadar verilmemifl olmas› veya ne sebeple
olursa olsun Kurumca re’sen düzenlenmifl olmas› halinde bordrodaki
iflçi say›s› dikkate al›nmayacak,
Ancak 01.10.2003 tarihinden önce
verilmifl veya re’sen düzenlenmifl
bordronun son ay›ndaki iflçi say›s›na göre ifllem yap›lacakt›r. Örne¤in
2003/II. Dönem bordrosu iflçi çal›flt›r›lmas›na ra¤men 06.10.2003 tarihinde geç olarak Kuruma verilmifl
(01.10.2003 tarihinden önce verilmemifl) veya hiç verilmemifl ise bu
bordrodaki iflçi say›s› dikkate al›nmayacak ve 01.10.2003 tarihinden
önce verilen 2003/I.dönem bordrosunda son iflçi çal›flan ay olarak
2003/1.2.3.4. aylardan hangisi ise
bu ay iflçi say›s› baz al›nacakt›r.
2- Baz al›nan aydaki iflçi say›s› ile

2004/3.aydan itibaren iflyerinden
bildirilen iflçi say›s› her ay karfl›laflt›r›lacak ve baz al›nan iflçi say›s› ile
ayn› veya daha afla¤› say›da olmas›
halinde hazine yard›m› yap›lmayacak, bu say›n›n üstüne ç›kan her sigortal› için hazine yard›m› yap›lacakt›r.
3- Baz al›nacak toplam sigortal› say›s›n› tespit etmek için, iflveren ve arac›l›lar›n verdikleri bildirgelerdeki
iflçi say›lar› toplanarak, toplam say›
dikkate
al›nacakt›r.
Örne¤in,
1.10.2003 tarihinden önce Kuruma
verilmifl olan 2003/II. Dönem bordrosunda; 2003/8. ay›nda as›l iflverenin 20, A tafleronunun 5, B tafleronunun 2 ve C tafleronunun 1 iflçi bildirdi¤ini varsayarsak, baz al›nacak
iflçi say›s› 28 olacakt›r. Bu iflveren
taraf›ndan
2004/3.ayda
30,
2004/4.ayda 27 ve 2004/5.ayda da
35 iflçi çal›flt›r›ld›¤› bildirildi ise,
2004/3.ayda 2, 2004/4.ay hiçbir sigortal› ve 2004/5.ayda da 7 sigortal› için Sigorta Primine Esas asgari
kazanç tutar›n›n iflveren hissesi pirimi oran›yla çarp›lmas› sonucu bulunacak tutar kadar hazine yard›m›
al›nacakt›r. (‹flyerinin bulundu¤u
yere göre % 100’ü veya % 80’i)
4- Mahkeme ilam› ile veya teftifl sonucu iflyerinde çal›flt›¤› saptanan iflçiler ile ilgili prim belgelerinin iflverence 01.02.2009 dan önce verilmesi veya Kurumuca re’sen düzenlenmesi halinde, bu yasa kapsam›na girenler ile ilgili asgari Sigorta Primine Esas Kazanc›n iflveren hissesinin
iflyerinin bulundu¤u yere göre
%100 veya %80i hazinece karfl›la-

nacakt›r. Burada önemli olan belgenin 01.02.2009 ‘dan önce Kuruma
verilmifl olmas›d›r.
5- Bu yasada iflveren baz olarak al›nm›flt›r. Bu durumda ayn› iflverenin
yasa kapsam›ndaki 36 ilin biri veya
birkaç› ile bu yasa kapsam›nda olmayan di¤er illerde iflyerleri olabilir. Bu durumda iflverenin bütün iflyerlerindeki iflçi say›s› toplam› esas
al›nacak ve 5084 say›l› yasa kapsam›na girmeyen illerdeki iflyerlerinde çal›flan iflçi say›s›n›n azalmamas›
ve yasa kapsam›na giren illerde bulunan iflyerlerindeki ilave iflçi say›s›
için hazine yard›m› alabilecektir.
Örnek olarak (A) iflverenin 2003/8.
ayda Afyon, Antalya ve ‹stanbul’da
iflyeri bulunmakta ve s›ras›yla bu illerde 8,10, 12 iflçi olmak üzere toplam 30 iflçi çal›flt›rmakta ise ve
01.09.2003 tarihinden itibaren ald›¤› ve ç›kard›¤› iflçilerden sonra bu
illerde 2004/3. ay›ndaki iflçi say›s›
Afyon’da 8 den 13e ç›km›fl, Antalya’da 10 dan 7 ye inmifl ve ‹stanbul’da da 12’den 11 e inmifl olup
toplam 31 iflçi çal›flmakta ise Afyon’da 01.09.2003 tarihinden sonra
ifle al›nan 5 iflçi yerine 31 iflçi ile 30
iflçi aras›ndaki fark olan 1 iflçi için
ilave istihdam yarat›ld›¤›ndan bu bir
iflçi için hazine yard›m› al›nabilecektir.
6- Bir sefere mahsus olmak üzere organize sanayi bölgesi veya endüstri
bölgelerinde kurulu bulunan iflyerleri için organize sanayi yönetim
kurulu veya ticaret veya sanayi odalar›nca düzenlenecek bir belge ile
iflyerlerinin buralarda oldu¤unu yaz›l› olarak belgelemeleri gerekecektir.

7- 01.10.2003 tarihinden sonra devredilen, iflverenin ölmesi sonucu mirasç›lara intikal eden, birleflen,
bölünen ,veya nevi de¤ifltiren
iflyerleri yeni iflyeri olarak kabul
edilmeyecek ve bu iflyerlerine
01.10.2003 tarihinden sonra yeni ifle
al›nan tüm sigortal›lar 5084 say›l›
yasaya tabi olmayacak, sadece ilave
sigortal› say›s› kadar hazine yard›m›ndan yararlan›lacakt›r.
01.10.2003 tarihinden sonra kapat›lan ve tekrar faaliyete geçen iflletmeler, yönetimi ve kontrolü ayn› ortaklara ait flirkteler aras›nda iflçilerin
bir flirketten di¤er flirkete kayd›r›lmas› ve benzeri teflvikten faydalanmak amac›yla yap›lm›fl ve istihdam›n art›r›lmas›n› sa¤lamayan buna
benzer uygulamalar sonucunda
meydana gelen de¤iflikliklerden dolay› teflvikten yararlanmak mümkün
de¤ildir. Burada yasa koyucu, iflyerinin herhangi bir sebeple kapat›l›p
aç›larak muvazaal› olarak yasadan
yararlanman›n önünü kesmifltir.
Teflvikten yersiz yararlananlar›n
tespiti halinde, yersiz olarak yap›lan
hazine yard›m› gecikme zamm› ile
birlikte iflverenden tahsil edilecektir.
8- 2004/Mart ay›nda 5073 say›l› yasaya tabi olan ve olmayan, (bir baflka
anlat›mla 423,000,000.-TL ve
549,630,000.-TL’n›n üzerinde ücret
alan) iflçinin mevcut oldu¤u, ayr›ca
5084 say›l› yasaya tabi olan ve olmayan, (bir baflka anlat›mla,
2003/8.ayda 3 sigortal› çal›fl›rken
2004/3.ayda 5 sigortal›n›n çal›flmas›
durumunda) 4 ayr› bildirge ve Bordro verilecektir. 2004/5. 6. aylar
için ayn› durumda olan iflyerleri için

4 adet Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesi ve 2004/7. aydan sonras› için de;
30.6.2004 tarihinden itibaren, 5073
say›l› yasa yürürlükten kalkaca¤›ndan, 5084 say›l› yasaya tabi olan ve
olmayan iflyerleri için iki ayr› Ayl›k
Prim ve Hizmet Belgesi düzenlenecektir.
9- ‹flyeri dosyalar›ndaki iflveren Hesab› Cari kart›nda hazinece ödenen
prim ile iflverence ödenen prim miktarlar› ayr› ayr› ifllendi¤i gibi bu
primlere tekabül eden sigorta Primine Esas Kazançlar da ayr› ayr› ifllenecek, ancak Prim Tahakkuk fifllerinde sadece iflverence ve hazinece
ödenecek primler ayr› ayr› gösterilecektir.
‹hale konusu ifller ile bina inflaatlar›nda Kuruma bildirilmesi gereken
asgari iflçilik hesab›nda, hazinece
ödenen prim tutar›na isabet eden Sigorta Primine esas Kazançlar hesaplamada dikkate al›nmayacakt›r. Bu
husus, bu tür iflleri yapan iflverenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir
husustur.
10- Prim Belgelerinin üzerine 5073 say›l› kanun kapsam›na giren/girmeyen sigortal›lar, 5084 say›l› kanun
kapsam›na giren/girmeyen sigortal›lar, 5073 ve 5084 say›l› kanunlara
tabi olan/olmayan sigortal›lar için
düzenlenmifltir ibaresi yaz›lacakt›r.
Ayr›ca, 5084-Organize sanayi veya
endüstri bölgesinde bulunan iflyerlerinde çal›flan veya 5084-Di¤er Yerler yaz›lacakt›r.
11-Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çal›flan emekliler, sigortal›
say›s›n›n tespitinde dikkate al›na-

cak, ç›rak ve stajyer ö¤renciler toplama dahil edilmeyecektir.
Sosyal Güvenlik Destek Primi, topluluk sigortas› ve iflsizlik sigortas›
primi
iflveren hissesi, kapsama
dahil de¤ildir.
Ayr›ca devlet ihale kanunu ile kamu
ihale kanununa tabi hizmet ve yap›m iflleri ile 506 say›l› yasan›n geçici 20. maddesine tabi olan sand›klara tabi çal›flanlar da 5084 say›l›
yasa kapsam›na dahil de¤ildir.

IV. SONUÇ
5084 say›l› yasa Ad›yaman, Afyon,
Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman,
Bart›n, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çank›r›, Diyarbak›r, Düzce, Erzincan, Erzurum,m ,Giresun, Gümüflhane, Hakkari,
I¤d›r, Kars, K›rflehir, Malatya, Mardin,
Mufl, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, fianl›urfa, fi›rnak, Tokat, Uflak,
Van ve Yozgat illerinde uygulanacakt›r.
Söz konusu 36 ilde 01.10.2003 tarihinden önce faaliyette olan iflyerlerine
2003/8. ay›ndaki iflçi say›s› ile
2004/3.aydaki iflçi say›s› mukayese
edilerek ilave iflçi say›s› kadar iflyerinin bulundu¤u yere göre %100 veya
%80 oran›nda, 506 say›l› yasan›n
78.nci maddesi uyar›nca tespit edilen
sigorta primine esas asgari kazanca tekabül eden iflveren hissesi hazinece
karfl›lanacakt›r.
Bu illerdeki, 01.10.2003 tarihinden
sonra faaliyete geçen iflyerleri için ise
2004/3. ayda çal›flan iflçilerin tamam›
için hazine yard›m› yap›lacakt›r.

SOSYAL S‹GORTALAR KURUMU
E-B‹LD‹RGE UYGULAMASI
VE EK-1 / EK-2 ‹fiÇ‹ B‹LD‹R‹MLER‹

S

Resul KURT
Sigorta Müfettifli

I. G‹R‹fi
SK Baflkanl›¤› Yönetim Kurulu’nun 17/06/2004 tarih, IX/1160 say›l› karar›yla sekiz (dahil) veya daha fazla iflçi çal›flt›ran iflverenlerin Ayl›k Prim ve
Hizmet Belgesini internet ortam›nda gönderme uygulamas›na iliflkin zorunluluk esas› 2004 y›l› A¤ustos ay›na ertelenmifltir. Buna göre; sekiz (dahil) ve daha fazla sigortal› çal›flt›ran iflverenler 2004 y›l› A¤ustos ay›na ait (kamu sektöru
için 15/08-14/09/2004) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini ve takip eden aylara iliflkin Ayl›k Prim ve Hizmet Belgelerini internet ortam›nda zorunlu olarak vereceklerdir. 1
Kurumla internet üzerinden belge vermek üzere sözleflme yapan iflverenler Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini internet ortam›nda verebilecekleri gibi ka¤›t ortam›nda da verebilecekler bunlardan yasal süresinde ka¤›t ortam›nda belge verenlere 2004 y›l› A¤ustos ay›na kadar idari para cezas› uygulanmayacakt›r.
E-bildirge uygulamas›nda yer alan bilgilerden birisi de, ay içinde giren ve ç›kan
iflçilerle ilgilidir. Bu düzenlemeden dolay› ek 1 ve ek 2 iflçi girifl ve ç›k›fl bildirimlerinin uygulamadan kald›r›ld›¤› düflünülerek, bu yükümlülüklerin yerine getirilmedi¤i görülmektedir.
Bu çal›flmada iflverenlerin ek-1 ve ek-2 bildirimleri ile e-bildirge uygulamas›nda
özellik arzeden baz› uygulamalar aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r.
II. ‹fiÇ‹ G‹R‹fi VE ÇIKIfi ‹fiLEM‹N‹N ÇALIfiMA VE SOSYAL
GÜVENL‹K BAKANLI⁄I’NA B‹LD‹R‹M‹
Sendikalar Kanununun 62. maddesi, “ifle al›nan ve ayr›lan iflçilerin bildirilmesi”
bafll›¤› alt›nda iflverenlerin, ifle ald›¤› veya herhangi bir nedenle hizmet akdi sona eren iflçileri, izleyen ay›n 15’ine kadar ayl›k bildirimlerle iflyerinin ba¤l› bulundu¤u Bölge Müdürlü¤üne ve Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na ayr›
ayr› iadeli taahhütlü postayla veya ilgili Kurumlara do¤rudan bildirmek zorunda
olduklar›n› hüküm alt›na alm›flt›r.
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›flma Genel Müdürlü¤ü’nün
1

SSK Baflkanl›¤›n›n 24.06.2004 tarih ve 12-134 say›l› genelgesi.

30.07.2001 tarih ve 20696 say›l› yaz›s›nda, EK 1 ve Ek 2 ‹flçi Bildirimleri
ile ilgili olarak süresinde bildirim yap›lmamas› halinde ‹fl Müfettiflince düzenlenmifl denetim raporu bulunmaks›z›n Cumhuriyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda bulunulmayaca¤› belirtilmifltir. Ayn› yaz›da, Bakanl›k Bölge Müdürlüklerinin mevcut yasa ihlallerini ilgili ‹fl Teftifl Grup Baflkanl›klar›na intikal ettirecekleri belirtilmifltir. Bakanl›k
‹fl Müfettifllerinin yasaya ayk›r› hallere
iliflkin raporlar›n›n sonuçlar›na göre,
Bakanl›k Bölge Müdürlükleri Ek 1 ve
Ek 2 bildirimlerinin yap›lmamas› hallerinde ilgili Cumhuriyet Savc›l›klar›na suç duyurusunda bulunacaklard›r.
Ancak söz konusu ifllem genel yaz›ya
istinaden yap›lmaktad›r. ‹lerde de¤ifltirilmesi söz konusu olabilecektir.
Sendikalar Kanununun 59. maddesi,
62. maddede belirtilen bildirim yükümlülü¤üne uymayan iflverenler hakk›nda, bildirilmeyen her iflçi için sanayi kesiminde çal›flan 16 yafl›ndan büyük iflçiler için belirlenen asgari ücretin ayl›k brüt tutar›n›n beflte yar›s› için
söz
konusu
asgari
ücretin
444.150.000.- TL oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda beflte biri 88.830.000.- TL
olarak hesaplanacakt›r. Ancak, a¤›r para cezas›n›n alt s›n›r›, asgari ücretin
beflte biri tutar›ndan (88.830.000.-TL)
yüksek oldu¤undan; belirtilen suç için
Kanunun belirledi¤i a¤›r para cezas›n›n alt s›n›r› uygulanmaktad›r.
31.07.1999 tarih ve 4421 say›l› kanunun 1 maddesi ile a¤›r para cezas›n›n
alt s›n›r›n›n 1999 y›l› için 60.000.000
TL ve üst s›n›r ise 15.000.000.000 TL
olarak uygulanaca¤› belirtilmifltir. Bu

miktarlar her y›l Vergi Usul Kanununun 218. maddesi gere¤ince belirlenen
yeniden de¤erleme oran›nda artmaktad›r.
2004 y›l› için yeniden de¤erleme oran›
% 28,5 olarak belirlendi¤inden 2004
y›l› için a¤›r para cezas›n›n alt s›n›r›
445.619.390.-TL ve üst s›n›r› da
111.404.847.570.-TL olarak uygulanacakt›r. Söz konusu madde suçun müeyyidesini a¤›r para cezas› olarak ortaya
koydu¤u için 2003 y›l› için
346.785.518 TL olarak uygulanacakt›r.
‹flverenlerin, e-bildirge uygulamas›
kapsam›nda olmas› halinde de, EK 1
ve Ek 2 ‹flçi Bildirimlerini yapmas› gerekmektedir. E-bildirge’de yer alan
bilgiler istatistiki bilgiler olup, uygulama eskiden oldu¤u gibi yap›lmaya devam olunacakt›r. Yani, iflverenler ifle
ald›klar› veya herhangi bir nedenle ifl
sözleflmesi sona eren iflçileri, izleyen
ay›n 15’ine kadar ayl›k bildirimlerle iflyerinin ba¤l› bulundu¤u Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na ve Bölge
Müdürlü¤üne ayr› ayr› iadeli taahhütlü
postayla veya ilgili Kurumlara do¤rudan bildirmeye devam edeceklerdir.

III. E-B‹LD‹RGE UYGULAMA SORUNLARI
Sosyal Güvenlik Destek primine tabi
olanlar için belge türünden 02’nin seçilmesi gerekmektedir. E¤er sigorta
emeklisi ise eski sigorta sicil numaras›,
emekli sand›¤› veya ba¤-kur emeklisi
ise ba¤l› oldu¤u sigorta müdürlü¤ünden alaca¤› yeni sicil numaras› yaz›lmal›d›r.
‹flverenlerin, www.ssk.gov.tr web say-

fas›ndan sigortal›lar›n hizmet dökümlerini alarak, dökümdeki isim ve soy
isimleri, sigortal›lar›n Nüfus Cüzdan›
ile karfl›laflt›rmalar› gerekmektedir.
Farkl›l›k olan sigortal›lar›n (tek harfte
olsa bile) nüfus cüzdanlar› ile SSK Sigorta ‹l/Sigorta Müdürlüklerindeki
“Sigortal› Tescil” servislerine baflvurulmas› gerekmektedir.
Yurt d›fl›nda topluluk sigortas›na tabi
olanlar belge türünden 09 seçerek girifl
yapacaklard›r. ‹flyeri sicil numaras›n›n
mahiyeti 9 olmas› gerekmektedir. E¤er
mahiyeti ‹flyeri sicil numaras›n›n ilk
rakam›) 9 de¤il ise ba¤l› oldu¤u Sigorta Müdürlü¤ünden düzeltme yap›lmas›
gerekmektedir.
Belge türü ve kanun kodunda yanl›fl girifl yaparsan›z onaylamad›¤›n›z sürece
girifllerinizi iptal edip tekrar do¤rusunu
seçerek iflleminize devam edebilirsiniz. E¤er onay verdiyseniz hatal› girifl
yapt›¤›n›z bildirge için ba¤l› oldu¤unuz sigorta müdürlü¤üne ek veya iptal
bildirgeyi vermeniz gerekir bu belgeyi
iadeli taahhütlü olarak gönderebilirsiniz.
‹flyeri 5084 say›l› kanuna tabi olmas›na
ra¤men girifl ekran›nda kanun kodu hanesinde 5084’ün yer almamas› halinde,
ba¤l› olunan Sigorta/Sigorta ‹l Müdürlü¤üne baflvurularak iflyeri tescil bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.
E-bildirge flifresi okunam›yor ise sifre@ssk.gov.tr adresine ifl yeri ünvan›n›n, ifl yeri numaras›n›n ve T.C.kimlik
numaras›n›n yaz›larak e-mail gönderilmesi gerekmektedir.
Yabanc› sigortal›larda TC kimlik numaras› bölümü bofl b›rak›lacak, herhangi bir fley yaz›lmayacakt›r. Yabanc›

sigortal›lar için bu alan zorunlu de¤ildir. E¤er yabanc› sigortal›larda kimlik
numaras› istiyorsa SSK tescil kütü¤ünde TC yada boflluk vard›r. Ba¤l› olunan
sigorta müdürlü¤üne baflvurularak uyruk bilgilerinin güncellenmesi yapt›r›lmal›d›r.
Girifl ekran›nda sigortal›n›n bilgilerinde hata yapt›¤›n›zda, sigortal›n›n bulundu¤u sat›r›n bafl›ndaki kutucu¤u
iflaretleyiniz. Hatal› sigortal› üste ç›kacakt›r. Orada gerekli düzeltmeyi yapt›ktan sonra “güncelle” butonunu t›klay›n›z.
Sigortal› do¤um iznine ay ortas›nda
ayr›l›rsa kaç gün çal›flm›fl ise o kadar
bildirilecek. Eksik gün nedeni iflaretlenerek, Ek:8 eksik gün bildirim formu
düzenlenerek ba¤l› oldu¤u sigorta müdürlü¤üne verilecektir.
Ana menüde 5. sat›rda olan Geçmifl
Dönem Onaylanm›fl Ayl›k Prim Hizmet Belgesi Görüntüleme t›kland›¤›nda önceki aylarda girifl yapt›¤›n›z bilgileri tekrar görebilirsiniz.
Sigortal› bir ay›n tamam›nda 30 gün
raporlu ise s›f›r gün, s›f›r kazanç olmas› nedeniyle ayl›k prim ve hizmet belgesinde gösterilmeyecek, ancak Ek:8
eksik gün bildirim formu düzenlenerek
ba¤l› oldu¤u Sigorta müdürlü¤üne verilecektir.
Sigortal› ay içerisinde 30 günden az raporlu ise çal›flt›¤› gün kadar bildirilecek. Eksik gün nedeni yaz›lacak. Raporlu oldu¤u günler için ba¤l› oldu¤u
Sigorta müdürlü¤üne eksik gün bildirim formu verilecektir.
Sigortal› ay içerisinde ücretli izine ayr›lm›flsa gün alan›na sigortal›n›n ay

içerisindeki hizmet günü, PEK (Prime
Esas Kazanç) alan›na ay içerisindeki
hizmet gününe karfl›l›k gelen prime
esas kazanç miktar› girilecektir.
Ü.‹.Gün (Ücretli ‹zin Gün) alan›na sigortal› ay içerisinde ücretli izine ayr›lm›fl ise ücretli izin günü, Ü.‹.Pek (Ücretli ‹zin Prime Esas Kazanç) alan›na
ücretli izin gününe karfl›l›k gelen prime
esas kazanç miktar› girilecektir. Ücretli izin gün ve PEK miktarlar›, hizmet
günü ve PEK miktarlar›ndan düflülmeyecektir. Tam ay ücretli izinli olan sigortal› için hizmet günü ücretli izin gününe eflit olacak (30 gün), PEK tutar›
Ü.‹.Pek tutar›na eflit olacakt›r.
Sigortal›n›n ücretli izinli oldu¤u 28
gün ve pek tutar›, toplam gün say›s› ve
ücretli izin gün say›s›na pek tutar› ile
birlikte yaz›l›p; 2 gün ücretsiz izinli
olmas›ndan dolay› eksik gün nedeni
iflaretlenecek ve Ek:8 eksik gün bildirim formu düzenlenerek süresi içinde
ba¤l› oldu¤u Sigorta\ Sigorta ‹l Müdürlü¤üne verilecektir.
‹flverenlerin, damga vergisinden muaf
olmas› halinde, ayl›k prim ve hizmet
belgesini internet ortam›nda gönderdi¤inde damga vergisi tahakkuk ettirilmesi halinde iflveren damga vergisinden muaf oldu¤una dair vergi dairesinden alaca¤› resmi yaz› ile iflyerinin
ba¤l› bulundu¤u Sigorta\Sigorta ‹l Müdürlü¤üne baflvuruda bulunmas› gerekmektedir.
IV. AYLIK PR‹M VE H‹ZMET BELGES‹NDE BELGE TÜRÜ, KANUN NO,
‹fiTEN ÇIKIfi NEDEN‹ VE EKS‹K
GÜN NEDEN‹
Ayl›k Prim Ve Hizmet Belgesinin Dol-

durulmas› Esnas›nda Kod Numaralar›
ile ilgili bilgiler afla¤›da aç›klanm›flt›r.
A) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinde
‹lgili Kanun Alan›na Hangi Kod Numaras›n›n Yaz›laca¤›
Ayn› iflyerinde birden fazla kanun uygulan›yor ise her kanun numaras› için
ayr› ayr› ayl›k prim ve hizmet belgesi
düzenlenmelidir. Genellikle iflyerlerinin büyük bir ço¤unlu¤u 00000 kod
numaras›n› yazacaklard›r 04857 (eski
aç›klamadaki 04382) kod numaras›,
sadece 4857 say›l› ‹fl Kanununun 30.
maddesinde belirtilen Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlar›n üstünde
özürlü ve eski hükümlü ve terör ma¤duru çal›flt›ran iflverenlerin kontenjan
fazlas› iflçiler için özürlü ve eski hükümlü çal›flt›rmakla yükümlü olmad›klar› halde özürlü çal›flt›ran veya çal›flma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmifl özürlüyü çal›flt›ran iflverenlerin
bu flekilde çal›flt›rd›klar› her bir özürlü
için 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken iflveren
sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini
kendisi, yüzde ellisini Hazine’nin ödedi¤i iflverenler taraf›ndan kullan›lacakt›r. Yani, iflyerlerinde özürlü personel
çal›flt›ran iflverenler 04857 (eski düzenlemede 04382 olarak aç›klanm›flt›.)
kod numaras›n› de¤il, 00000 Kod Numaras›n› Yazacaklard›r.

Kanun No
00000
05084
85084
04857

‹ndirim Kanunu Aç›klamas›
Sigortal› Herhangi Bir ‹ndirim Kanuna Tabi De¤ilse
Sigortal› %100 Hazine ‹ndirimine Tabi ‹se
Sigortal› %80 Hazine ‹ndirimine Tabi ‹se
(Kontenjan Fazlas› Çal›flt›r›lan) Sigortal› Sakatl›k, Eski
Hükümlü-Terör ‹ndirimi Kanununa Tabi ‹se

B) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinde Belge Türü Alan›na Hangi Kod
N u maras›n›n Yaz›laca¤›
SSK’ya verilecek Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinde belge türü alan›na çal›fl›lan
iflyerinin ve yap›lan iflin mahiyetine göre afla¤›da grupland›r›lan iki haneli koddan birisi yaz›lacakt›r. ‹flyerlerinde genellikle tüm sigorta kollar›na tabi çal›flanlar için 01, emekli (SGDP ödeyerek) çal›flanlar içinse 02 alanlar› kullan›lmal›d›r.
Di¤er kod numaralar› istisnai olup çok az say›da ve özellikli iflletmede kullan›lmaktad›r. Bir iflyerinde birden fazla gruba giren sigortal› çal›flt›r›l›yor ise her
grup için ayr› ayr› ayl›k prim ve hizmet belgesi düzenlenmelidir.
Not: MYÖ, Malullük Yafll›l›k Ölüm Sigortas›n›n K›salt›lm›fl fieklidir.
Belge Türü Kodu
01
02
03

Belge Türü Aç›klamas›

Tüm Sigorta Kollar›na Tabi Çal›flanlar

Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi Çal›flanlar (Emekliler)

(Deniz, Bas›m, Azot, fieker) 2098 Nolu Kanuna Tabi Çal›flanlar

04

Yeralt› Sürekli Çal›flanlar

06

Yerüstü Gruplu Çal›flanlar

05
07
09
10

Yeralt› Gruplu Çal›flanlar

Ç›rak/Stajyer Ö¤renci Olarak Çal›flanlar

Yurtd›fl›nda Çal›fl›p, Topluluk Sigortas›na Tabi Olanlar

‹kili Sosyal Güvenlik Sözleflmesi Olmayan Ülke Vatandafllar›

11

Yüksek Ö¤renim Kurumlar›nda K›smi ‹stihdam Edilen Ö¤renciler

14

Libya’da Çal›flanlar

16

%22 Oran›nda Malüllük, Yafll›l›k ve Ölüm Sigortalar›na Tabi Olup,
‹flsizlik Sigorta Primi Kesilmeyenler

13
15
17
18
19

Tüm Sigorta Kollar›na Tabi Olup, ‹flsizlik Sigorta Primi Kesilmeyenler
Anlaflmal› Ülkelerde Çal›flanlar, Yabanc› Uyruklular

Görev Malüllü¤ü Ayl›¤› Al›p, %22 Oran›nda Malüllük,
Yafll›l›k ve Ölüm Sigortalar›na Tabi Olanlar

Görev Malüllü¤ü Ayl›¤› Al›p, Malüllük, Yafll›l›k ve Ölüm
Sigortalar›na Tabi Olanlar

‹fl Kazas›, Meslek Hastal›¤›, Hastal›k ve Anal›k Sigortalar›na
Tabi Çal›flanlar

C) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinde ‹flten Ç›k›fl Nedeni Alan›na Hangi Kod Numaras›n›n Yaz›laca¤›
Ayl›k prim ve hizmet belgesinde iflten ç›k›fl nedeni alan›na hangi kod numaras›n›n yaz›laca¤›na iliflkin düzenleme afla¤›daki gibidir. Ç›k›fl nedeni afla¤›da grupland›r›lan iki haneli koddan birisi yaz›l›r. Sigortal›n›n ay içerisinde iflten ç›k›fl›
yok ise bu alan bofl b›rak›lmal›d›r.
‹flten ç›k›fl nedenleri Sigorta Primleri Daire Baflkanl›¤›’n›n 12.08.2004 tarih 1161
Say›l› yaz›s› ile afla¤›daki gibi de¤ifltirilmifltir:
‹ÇN Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

‹flten Ç›k›fl Nedeni Aç›klama
4857/15. Madde ‹fl Akdinin Sigortal›ca Feshi
4857/15. Madde ‹fl Akdinin ‹flverence Feshi
4857/25. Madde ‹fl Akdinin ‹flverence Feshi
4857/24. Madde ‹fl Akdinin Sigortal›ca Feshi
4857/18. Madde ‹fl Akdinin ‹flverence Feshi
506/11. Madde ‹fl Kazas› Sonucu Ölüm
Ölüm
4857/31. Madde ‹fl Akdinin ‹flverence Feshi
Emeklilik
Kad›n Sigortal›n›n Evlenmesi
Di¤er Nedenler
4857/17. Madde ‹fl Akdinin ‹flverence Feshi
4857/17. Madde ‹fl Akdinin Sigortal›ca Feshi
4857/22. Madde ‹fl Akdinin ‹flverence Feshi

EGN Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Eksik Gün Nedeni Aç›klama
‹stirahat
Ücretsiz ‹zin
Disiplin Cezas›
Gözalt›na Al›nma
Tutukluluk
K›smi ‹stihdam
Puantaj Kay›tlar›
Grev
Lokavt
Genel Hayat› Etkileyen Olaylar
Do¤al Afet
Birden Fazla
Di¤er

D) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinde Eksik Gün Nedeni Alan›na Hangi Kod Numaras›n›n Yaz›laca¤›
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinde eksik gün nedeni alan›na hangi kod numaras›n›n yaz›laca¤›na iliflkin düzenleme afla¤›daki gibidir. Eksik gün nedeni afla¤›da
grupland›r›lan iki haneli koddan birisi yaz›l›r. Aksi takdirde bu alan bofl b›rak›lmal›d›r.

GEÇ‹C‹ TARIM ‹fiÇ‹LER‹N‹N SOSYAL
GÜVENL‹⁄‹
Ö¤r.Gör.Teoman AKPINAR
Trakya Üniversitesi, Çorlu Meslek Yüksek Okulu

Ü

I. G‹R‹fi
lkemizde tar›m iflçilerinin büyük bir bölümü sosyal güvenlik çat›s› alt›nda
de¤ildir.Sosyal güvenlik kurumlar›, anayasam›z›n verdi¤i görevler ile
oluflturulmufl, Sosyal Sigortalar Kurumu,Ba¤-Kur ve T.C.Emekli Sand›¤›
kurulmufltur.Ancak, bu kurumlar›n tamam› tüm toplumu sosyal güvenli¤e kavuflturmaya yetmemifltir.Tar›mda geçici iflçi-mevsimlik iflçi olarak bildi¤imiz çal›flanlar da tam anlam›yla sosyal güvenli¤e kavuflamam›fllard›r.Ço¤unlukla, iflveren taraf›ndan kendileriyle bir ifl sözleflmesi yap›lmad›¤› için ‹fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku haklar›ndan epeyce mahrum olarak çal›flmaktad›rlar.

II. TARIM ‹fi‹ KAVRAMI
Tar›m ifli deyiminden , genel olarak, bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi amac›yla topra¤›n ifllenmesi ve hayvan yetifltirilmesi anlafl›l›r.(Demircio¤lu/centel, s.56). Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n bir genelgesi “tar›m ifli” kavram›n› konusunda flu tan›m› içermektedir: “Orman ve tar›m iflleri deyimi arazide, deniz, göl ve nehirlerde ekim, dikim, bak›m ve yetifltirme yolu ile bitki, orman,
hayvan, bal›k bunlar›n mahsullerinin istihsalini ifade eder.”(R.G.28.10.1977,
16098) Yarg›taya göre de , topra¤a dayal›(hayvanc›l›k dahil)üretme, bak›m ve
yetifltirme, tar›m iflinin belirgin özelliklerini oluflturur.Üretme ve yetifltirme sürecinin tamamlanmas›ndan sonra yap›lan ifller tar›m ifli say›lmaz.Örne¤in, “orman
alan›ndan ç›kar›lm›fl tomruklar›n bir depoda, o depoda çal›flan kifliler arac›l›¤›yla istiflenme ifli...tar›m ifli olarak nitelendirilemez”.Bunun gibi , aç›k denizde bal›k avlama ifli, üretme ve yetifltirmeye iliflkin bulunmad›¤›ndan tar›m ifli say›lmaz.(A.GÜZEL,A.R›za OKUR , s.102,103)
III. ‹fi VE SOSYAL GÜVENL‹K MEVZUATINDA GEÇ‹C‹ TARIM
‹fiÇ‹LER‹
SSK.3/I,A,b, hükmüne göre “özel sektöre ait tar›m ve orman ifllerinde ücretle ve
sürekli olarak çal›flanlar sigortal› say›lm›flt›r.*
4857 Say›l› ‹fl Kanunu ‘nun 4 / b hükmüne göre “ 50 den az iflçi çal›flt›ran (50 dahil) tar›m ve orman ifllerinin yap›ld›¤› iflyerlerinde veya iflletmelerinde çal›flanlar” ‹fl Kanunu kapsam›na dahil edilmemifllerdir.O halde, örne¤in 20 iflçiyle ya-

p›lan, süreksiz olan(30 iflgününden az)
ancak bir ücret alarak, bir tar›m iflinde
çal›flanlar›n; ne sigortal› say›lmalar› ne
de bu kimselere ‹fl Kanunu’nun uygulanmas› imkan› vard›r.Di¤er bir deyiflle hem Sosyal Sigortalar Kanu’nun
hem de ‹fl Kanunu’nun kapsam› d›fl›nda kalacaklar ve hiçbir sosyal güvenceleri olmadan yaflamaya devam edeceklerdir.An›lan iflçilere iliflkin uygulanabilecek olan kanun ise Borçlar Kanunu’nun hizmet akdi hükümleridir.
50’den çok iflçi çal›flt›ran yerlerdeki tar›m iflçileri için de durum hiç iç aç›c›
de¤ildir.Zira, tar›m iflçilerinin önemli
bir k›sm› süreksiz nitelikte ifllerde çal›flmaktad›rlar.Kapsama giren , fakat
süreksiz ifllerde çal›flanlar ‹fl Kanunu
md.10 gere¤ince ‹fl Kanunu’nun pek
çok önemli hükmünden yararlanamayacaklard›r.Süreksiz ifllerde uygulanmayacak maddeleri sayan md.10/ II’de
asgari ücrete iliflkin 39. madde bulunmad›¤›ndan, bunlar asgari ücretten yararlanacaklar, ancak mesela 17. maddedeki ihbar tazminat›ndan , geçici 6.
maddedeki k›dem tazminat›ndan ve
daha pek çok haktan faydalanmalar›
mümkün olmayacakt›r(M.fiAKAR,
s.68,69).
* (Bu hükmün istisnalar›: Tar›m sanatlar›na ait ifllerde çal›flanlar; Tar›m iflyerlerinde yap›lan ve tar›m ifllerinden
say›lmayan ifllerde çal›flanlar ; Tar›m
iflyeri say›lmayan iflyerlerinin park,
bahçe, fidanl›k ve benzeri ifllerinde çal›flanlar ise sigortal› say›lmaktad›rlar
SSK 3/I, A, c,d,e).
506 Say›l› Kanun’un özel sektörde çal›flan tar›m iflçilerini kapsam›na almamas› , bu gruba giren tar›m iflçilerini

sosyal güvenlik olanaklar›ndan yoksun
b›rakm›flt›r.Geçici tar›m iflçilerinin
sosyal güvenlik kapsam›na al›nmas›
17.10.1983 tarihli 2925 say›l› Tar›m
‹flçileri Sosyal Sigortalar Kanunu
(T‹SSK) ile sa¤lanm›flt›r.18.05.1984
tarih ve 18405 say›l› resmi gazetede
yay›mlanarak yürürlü¤e giren uygulama yönetmeli¤i ile de bu kanuna tabi
sigortal›lar ile ilgili ifllemler düzenlenmifltir.T‹SSK.m.1 ‘de kanunun amac›
düzenlenmifltir.
Tar›m ifllerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çal›flanlara kanunda yaz›l›
olan flartlarla sosyal güvenlik sa¤lamak
kanunun amac›d›r.Kanunun 3.maddesinde süreksiz iflin ne anlama geldi¤i
belirtilmifltir.Buna göre , süreksiz ifl niteli¤i itibariyle en çok 30 iflgünü süren
ifller oldu¤undan 2925 say›l› kanunda
en çok 30 iflgünü süren tar›m ifllerinde
çal›flan iflçilere uygulanacakt›r(N.Y›ld›rak s.40).
2925 say›l› T‹SSK’nun uygulanmas›,
Sosyal Sigortalar Kurumu’na b›rak›lm›fl ve kanunda aksine hüküm bulunmayan pek çok halde 506 say›l› kanun
hükümlerinin uygulanaca¤› ifade edilmifltir.2925 s.Kanun tar›m iflinde süreksiz çal›flanlara , ifl kazalar› ve meslek hastal›klar›, hastal›k malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›ndan yararlanma hakk›n› vermifl, anal›k sigortas›n›
ise düzenlememifltir.(A. GÜZEL,
A.R›za OKUR s.125) .
Sosyal güvenlik kanunlar› kapsam› d›fl›nda olanlarla, bu kanunlara göre malullük yafll›l›k(emeklilik) ayl›¤›, sürekli ifl göremezlik geliri almayanlardan
süreksiz olarak tar›m ifllerinde hizmet

akdiyle çal›flanlar 18 yafl›n› doldurmufl
olmak flart›yla (T‹SSK m.4/a) ve istekte bulunmalar› kayd›yla bu kanuna göre sigortal› say›l›rlar (T‹SSK.m.2).
Dikkat edilecek olursa 2925 say›l› kanun 506 say›l› kanundan farkl› olarak
iste¤e ba¤l› bir sigorta sistemi getirmifltir(N.Y›ld›rak s.40). Ancak buradaki iste¤e ba¤l› deyiminden,SSK
m.85’teki “iste¤e ba¤l› sigortal›l›k kurumu” anlafl›lmamal›d›r.Sigortal› olup
olmamak iflçilerin iste¤ine b›rak›lm›flt›r.Yoksa “iste¤e ba¤l› sigortal›l›k kurumu”ndan faydalanma haklar› yoktur.
Bu görüflümüzü destekleyen ifade,
SSK’n›n eriflim sitesinde aynen flöyle
yer almaktad›r: “Bu Yasada sigortal›
olma, tamamen kiflinin dile¤ine b›rak›lm›flt›r. Buna göre tar›m iflçisi, arzu
etti¤i takdirde sigortal› olabilmekte ve
gerek kendisinin, gerekse aile bireylerinin hem k›sa vadede ‹fl Kazalar› ile
Meslek Hastal›klar› ve Hastal›k hallerinde hem de uzun vadede malüllük,
yafll›l›k ve ölüm hallerinde güvenceleri
sa¤lanmaktad›r”(ssk.gov.tr/ tar›m sigortal›lar›) .
IV. SONUÇ
Bilindi¤i üzere sigortal›l›k zorunluluk
esas›na dayan›r.Geçici tar›m iflçilerinin
de zorunlu sigortal› yap›lmalar›, çal›flmaya bafllamalar› ile sigortalar›n›n da
bafllamas› ; iflçi, iflveren ve devletin kat›l›m›yla sosyal güvenceye kavuflturulmalar› gerekir.Çal›flamad›klar› zaman
da primlerini ödeyebilmeleri için kendilerine destek olunmas› ; düflük prim
ödemeleri, borçlanma imkan› verilmesi gibi önlemler gereklidir.
Gündelik ücretle ve olumsuz flartlarda

çal›flan tar›m iflçilerine iste¤e ba¤l› olmak gibi bireysel bir teknik olan ve uygulanmas› çok zor olan gönüllü tasarrufa teflviki , geçici tar›m iflçilerini
sosyal güvence kapsam› d›fl›na itmektedir.2925 Say›l› Kanun’la, geçici tar›m iflçilerine “tasarruf ediniz ve kendi
sosyal güvenli¤inizi kendiniz sa¤lay›n›z” denilmifl olmaktad›r.Bu flekliyle
2925 Say›l› Kanun’un bu aç›dan bu iflçilere faydal› olamayaca¤› gayet aç›kt›r.Kald› ki zaten bireysel bir teknik
olan “kiflisel tasarruf ilkesi “ ile sosyal
güvenli¤in sa¤lamayaca¤› uzun y›llar
önce tüm dünyada anlafl›lm›flt›r.Bilindi¤i gibi günümüzdeki uygulamada,
bir iflçinin eline ücreti geçmeden SSK
primleri ve vergiler düflüldükten sonra
kalan net ücret kendisine ödenir.Yani
,sigorta primini yat›rmas› ve gelece¤ini
düflünmesi fikri iflçiye/çal›flana b›rak›lmamaktad›r.B›rak›lsa idi çal›flanlar bunu sosyal güvenlik kurulufluna yat›rmak yerine, günlük acil veya kendince
önceli¤i olan masraflar›na verebilecekti ve gelece¤ini düflünmeden hareket
edebilecekti.
Ayr›ca, geçici tar›m iflçilerinin sosyal
güvenli¤ine iflverenin herhangi bir katk›s› öngörülmemektedir.Bu iflçiler sosyal güvence aç›s›ndan tamamen kendi
hallerine ve iflverenin insaf›na b›rak›lm›fl olmaktad›r.2925 Say›l› Kanun’un
bu çal›flanlar için ifllerli¤i oldu¤unu düflünmemiz için geçici tar›m iflçilerinin
primlerini düzenli olarak ödeyebilmeleri gerekir.Sosyal Sigortalar Kurumu’nun uygulamas›na göre, üç ayda
bir yaklafl›k 380 milyonTL prim ödemeleri gerekmektedir.fiu anki ekono-

mik koflullarla bunu baflarmalar› neredeyse imkans›zd›r.
Geçici tar›m iflçilerinin sigortalanma
istekleri kuflkusuz vard›r.Fakat, bu iste¤i kendilerinin yerine getirmeleri
ekonomik nedenlerle olanaks›zd›r.Zaten, iflsiz kalacaklar› aylarda kullanmak üzere ald›klar› yevmiyeleri biriktirebilme düflüncesiyle k›sa süreli ifllerde çal›flmaktad›rlar.Ayr›ca, ellerinde
bir girifl bildirgesi ile SSK’na baflvurup
kendilerini sigorta yapt›rmalar› da pek
mümkün de¤ildir.Onlar ad›na bu ifli iflverenin/vekilinin veya tar›m arac›s› ad›
verilen kiflilerin yapmas› gerekmektedir.‹flverene yükleyece¤i maliyetten
dolay› iflverenlerin flu an için buna katlanacaklar› da flüphelidir.E¤itimi az ,
“sigortal› olma” konusunda bilgileri
yetersiz ve gelir seviyeleri düflük olan
bu iflçilerin bir dilekçe ile baflvurarak
kendilerini “sigortal›” yapt›racaklar›n›
ve primlerini düzenli ödeyebileceklerini de düflünmek yanl›fl olacakt›r.
Geçici tar›m iflçilerinin bu sorunun çözümü için öncelikle bu iflçileri çal›flt›ran iflverenlerin e¤itilmesi gerekir.‹fl
sözleflmesi olmadan çal›flt›r›lmalar›n›n
önüne geçilmesi gerekir.Grup sözleflmesi, tak›m sözleflmesi veya toplu olarak yap›lacak ifl sözleflmeleriyle ‹fl Hukuku’na tabi olmalar› gerekir.Gündelik
ücretlerinin küçük bir k›sm›yla sigortal› olmalar› ve bunu devam ettirme flans›n› kendilerine vermek gerekir.K›sa
dönemli – uzun dönemli sigorta kolu
ay›r›m› yap›lmadan tüm sigorta kollar›ndan ödeyecekleri düflük primlerle
faydalanmalar› sa¤lanmal›d›r.‹çlerinde
18 yafl›ndan küçük çal›flanlar›nda ol-

dukça fazla oldu¤unu unutmamam›z
gerekir.Sanayi de çal›flt›r›lan iflçiden
ve ç›raklardan istenen sa¤l›k raporu,
e¤itimi aksatmama, ifl güvenli¤i önlemleri gibi konular›n geçici tar›m iflçilerine de uygulanmas› gerekir.
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‹fi HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI:
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fl hukukunun en önemli kavramlar›ndan biri, flüphesiz, iflçi kavram›d›r. ‹flçi,
çal›flma hayat›n›n en önemli unsuru olarak eme¤ini baflkas›na arz eden, gerçek
kiflidir.
Çal›flma mevzuat›m›zda iflçi, genel olarak, ifl sözleflmesine göre çal›flan kifli
olarak tan›mlanmaktad›r. ‹flçi, belli karfl›l›k neticesinde ifl görme borcu alt›na
girmektedir. ‹fl sözleflmesinin varl›¤› ise, iflçiyi di¤er sözleflmelere (vekalet veya
istisna akitlerine) göre çal›flanlardan ayr›lmaktad›r. Bu yaz›da, ifl hukukunda iflçi
kavram› ele al›nm›flt›r.
I) ‹fiÇ‹ KAVRAMI
1475 say›l› ‹fl Kanunu’nun 1. maddesinde iflçi, bir ifl sözleflmesine dayanarak herhangi bir iflte ücret karfl›l›¤› çal›flan kifli olarak tan›mlanmaktayd›.
Tan›mda hemen birkaç nokta göze çarpmaktad›r. Bunlar;
a. ‹fl sözleflmesine dayanan bir iliflki
b. Herhangi bir iflte çal›flma
c. ‹fl karfl›l›¤› ücret al›nmas› olarak s›ralanabilir.
Ayr›ca, iflçinin ‹fl Kanunu anlam›nda iflçi say›labilmesi için, iflçinin çal›flt›¤›
iflyerinin ‹fl Kanunu kapsam›nda olmas› gereklidir.
4857 Say›l› ‹fl Kanunu iflçiyi tan›mlarken, bundan önceki ifl kanunlar›ndan farkl›
bir yaklafl›m göstermifltir. 4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun “tan›mlar” bafll›¤› ile 2.
maddesinde iflçi, “bir ifl sözleflmesine dayanarak çal›flan gerçek kifli” olarak
tan›mlanmaktad›r. Böylece iflçi tan›m›nda “herhangi bir iflte” ve “ücret karfl›l›¤›”
ifadeleri kald›r›lm›flt›r. Asl›nda bu ifadeler ifl sözleflmesinin unsurlar›
oldu¤undan, bu ifadelerin tan›mdan ç›kart›lmas› daha uygun olmufltur. Baflka bir
ifadeyle, iflçinin “ifl sözleflmesine dayanarak çal›flan kifli” olarak tan›mlanmas›
kafidir.(ÇEL‹K, 1994:37). Benzeri flekilde iflçi, “geçerli bir ifl iliflkisine dayanarak çal›flan kiflidir” olarak da tan›mlanabilir.(DEM‹RC‹O⁄LU, CENTEL,
1999:39)

4857 Say›l› ‹fl Kanunu, iflçi tan›m›nda
iflgücünü iflverene sunan bir varl›k
olarak “gerçek kifli” özelli¤i vurgulanm›flt›r. (4857 ‹flK.2)
‹flçiye ait yukar›daki tan›mlamada flu
unsurlar ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar;
a. ‹flçinin gerçek kifli olmas›
b. ‹fl sözleflmesine dayanan bir iliflki
c. ‹flçinin çal›flt›¤› iflyerinin ‹fl Kanunu
kapsam›nda olmas› olarak s›ralanabilir.
854 Say›l› Deniz ‹fl Kanunu’nun 2/B
maddesine göre “bir hizmet akdine
dayan›larak gemide çal›flan kaptan,
zabit ve tayfalarla di¤er kimselere
“gemiadam›” denir.
5953 Say›l› Bas›n ‹fl Kanunu’nun
1.maddesi, bir yandan kanunun kapsam›n›n belirlerken öbür yandan
gazetecinin tan›m›n› da yapm›flt›r.
fiöyle ki, “Bu kanun hükümleri,
Türkiye’de yay›nlanan gazete ve
mevkutelerle haber ve foto¤raf
ajanslar›nda her türlü fikir ve sanat
ifllerinde çal›flan ve ‹fl Kanunu’ndaki
‘iflçi’ tarifi flümulune girmeyen
haricinde kalan kimselerle bunlar›n
iflverenleri hakk›nda uygulan›r. Bu
kanunun flümulüne giren fikir ve sanat
ifllerinde ücret karfl›l›¤› çal›flanlara
gazeteci denir.”
Söylenenlerin ›fl›¤›nda bir kimsenin
5953 say›l› Kanun anlam›nda gazeteci
say›labilmesi için baz› unsurlar›n
mevcudiyetinin aranmas› gerekmektedir. fiöyle ki, (O⁄UZMAN,1967:861).

a. Gazete, Mevkute, Haber veya
Foto¤raf Ajans›nda Çal›flma
b. Fikir ve Sanat ‹flinde Çal›flma
c. Ücret Karfl›l›¤› Çal›flma
d. Gazetecilik Mesle¤inin Bafll›ca
Geçim Kayna¤› Olarak Seçilmesi
e. ‹fl Kanunundaki “ ‹fiÇ‹” Tan›m›
D›fl›nda Kalmak
Ayn› flekilde
506 Say›l› Sosyal
Sigortalar Kanunu 2 maddesine göre
“bir hizmet akdine dayanarak bir veya
birkaç iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lanlar
bu Kanuna göre sigortal› say›l›rlar.
Çal›flma mevzuat›nda ‹fl Kanununda
“iflçi”, Bas›n-‹fl Kanununda “gazeteci”,
Deniz ‹fl Kanununda “gemiadam›”,
Sosyal Sigortalar Kanununda “sigortal›” kavramlar›, hep ifl sözleflmesi ekseninde ortaya konulmufltur.
Benzeri flekilde 2822 say›l› Toplu ‹fl
Sözleflmesi,
Grev
ve
Lokavt
Kanununda, toplu sözleflme ve grev
yapma hakk›, ifl sözleflmesine dayanarak çal›flan iflçiye tan›nm›flt›r.
(TURAN, 1990:240-241)
2821 Say›l› Sendikalar Kanunu, ifl
sözleflmesine dayanarak çal›flanlara
iflçi denilece¤ini belirtikten sonra,
bedenen çal›flmay› konu alan nakil,
neflir, adi flirket akitlerine göre
çal›flanlar› da kanunu uygulanmas›nda
iflçi olarak kabul edilece¤ini belirterek
iflçi
kavram›n›n
s›n›rlar›n›
geniflletmifltir .(2821 Sen.K.2)
Buna göre iflçi kavram›, ‹fl Kanunu,
Bas›n ‹fl Kanunu, Deniz ‹fl kanunu,
Toplu ‹fl Sözleflmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu ve
Sosyal Sigortalar

Kanunlar›nda sadece ifl sözleflmesi
unsuru
ile
aç›klanarak
dar
tutulmuflken, Sendikalar Kanununda,
ifl sözleflmesi ile birlikte di¤er baz›
iflgörme akitlerine göre çal›flanlar›n da
iflçi kavram›na dahil edilmesiyle, genifl
tutulmufltur. Çal›flma mevzuat›m›zda
iflçi kavram›, genel olarak, dar anlamda
ele al›nmaktad›r. (ÇEL‹K,1994:37)

II) ‹fiÇ‹ KAVRAMININ
UNSURLARI
Yukar›da belirtildi¤i gibi iflçi
kavram›n›n unsurlar›, iflçinin gerçek
kifli olmas›, ifl sözleflmesine dayal›
iliflki ve iflçinin çal›flt›¤› iflyerinin
kanun kapsam›nda olmas› olarak
s›ralanabilir.

A- ‹flçinin Gerçek Kifli Olmas›
‹flçi, “iflverene ifl yapmakla yükümlü
olan gerçek kiflidir”.(ÇEL‹K, 1994:
38). Baflka bir ifadeyle iflçi, baflkalar›n
hizmetinde ba¤›ml› olarak ifl yapan
kiflidir. ‹flçi, ifli flahsen yapaca¤›ndan
gerçek kifli olmas› gereklidir. ‹flçi,
flahsi beceri ile vücudunun, ruhunun ve
kafas›n›n neticesi olan eme¤ini taahhüt
etmektedir. (TURAN, 1990: 241)

B- ‹fl Sözleflmesine Dayal› ‹liflki
1475 say›l› ‹fl Kanununda ifl
sözleflmesine yer verilmemiflti. 4857
Say›l› ‹fl Kanununun 8. maddesi ifl
sözleflmesini, “bir taraf›n (iflçi) ba¤›ml›
olarak ifl görmeyi, di¤er taraf›n
(iflveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluflan sözleflme” olarak
tan›mlam›flt›r.
Benzeri bir flekilde Borçlar Kanununun
313. maddesinde ifl sözleflmesi “bir

mukaveledir ki onunla iflçi, muayyen
veya gayri muayyen bir zamanda
hizmet görme¤i ve ifl sahibi dahi ona
bir ücret verme¤i taahhüt eder”
fleklinde tan›mlanm›flt›r.
Burada iflçi ve ifl sahibi sözleflmenin
taraflar› olarak ortaya ç›kmakta; iflçi ifl
görme, ifl sahibi ücret ödeme yükümlülü¤ü alt›na girmektedir.
‹flgörme esas itibariyle eme¤e dayanmaktad›r. Ekonomik de¤er tafl›yan
emek harcamalar› bedeni de olsa, zihni
de olsa iflgörme kapsam›nda yer al›r.
Asl›nda ifl sözleflmesinin hukuki niteliklerinden önce, ana hatlar›yla,
sözleflme kavram›n›n unsurlar›n›n
ortaya konulmas› yararl› olacakt›r.
Sözleflme en genel tan›m›yla, en az iki
taraf aras›nda yap›lan hukuki bir
ifllemdir.
Sözleflme kavram› ayn› zamanda, bir
tak›m temel özellikler tafl›maktad›r.
Bunlar› flöyle s›ralama mümkündür:
(AYBAY, 1994:21-25)
a. Sözleflme, iki tarafl› bir hukuki
ifllemdir; bir baflka ifadeyle iki
beyan›yla oluflur.
b. Sözleflme, genel kural olarak, borçland›r›c› bir ifllemdir.
c. Borç sözleflmeleri, kural olarak, sa¤
kifliler aras›nda yap›lan ifllemlerdir.
Miras sözleflmesi denilebilecek
ölüme ba¤l› hukuki ifllemler istisna
olarak kabul edilmelidir.
d. Borç sözleflmeleri, kural olarak,
flekle ba¤l› olmayan hukuki ifllemlerdir.

e. Borç sözleflmesi, ilke olarak, sebebe
ba¤l› hukuki ifllemlerdir.
Bu ba¤lamda sözleflmede 3 temel faktör söz konusudur: borçlu, alacakl›,
edim. Borçlu ve alacakl› sözleflmenin
taraflar›n›, edim ise sözleflmenin
konusu oluflturur.
‹fl sözleflmesinin yaln›zca ücret ve ifl
unsurlar› göz önüne al›n›p, ba¤›ml›l›k
unsurunun göz ard› edilmesi, ö¤retide,
bir eksiklik olarak ortaya konulmaktad›r. Asl›nda Borçlar Kanununa kaynakl›k eden ‹sviçre Borçlar Kanunun
319/1 maddesi “iflverenin hizmetinde
çal›flma” ibaresine yer verilmektedir.
(‹REN, 1998:55)
Buna göre, ifl sözleflmesi flöyle
tan›mlanabilir. ‹fl sözleflmesi, iflçinin
bir ücret mukabilinde belli veya belirsiz bir zaman diliminde ifl gücünü
iflverenin hizmetini tahsis ve onun
direktifi alt›nda ifli ifa etmeyi taahhüt
etti¤i iki tarafa tam borç yükleyen bir
akittir.
Benzeri
bir
flekilde
Anayasa
Mahkemesinin 26-27.9.1967 gün ve
336/29 say›l› karar›nda ifl sözleflmesi
“bir kimsenin ücret karfl›l›¤›nda belirli
veya belirsiz bir süre için hizmet
görmeyi, hizmetinin ifl sahibinin
emrinde bulundurmay›, ifl sahibinin de
ona bir ücret vermeyi üstüne
almas›d›r.”
(‹REN,1998:55;
ÇEL‹K,1994:70)
Ayn› flekilde Yarg›tay bir karar›nda, ifl
sözleflmesinden söz edebilmek için bu
sözleflmenin ücret, ba¤›ml›l›k ve
devaml›l›k unsurlar›n› içermesi gerekti¤ini ileri sürmüfltür. (Yarg›tay 9.

Hukuk
Dairesi,
8.11.1984,
E.1984/84455 K.1984/9548.)
‹flçi, her zaman gerçek kifli olmas›na
ra¤men; iflveren, gerçek veya tüzel kifli
veyahut tüzel kiflili¤i olmayan kurum
ve kurulufllar› olabilir. Ancak belirtilmelidir ki, hukuki yeterlili¤i bulunan
en az iki kiflinin ortak iradelerin
birleflmesinden oluflan bir özel hukuk
akdi olan ifl sözleflmesinde taraflar eflit
statüdedirler. Bu ba¤lamda iflverenin
gerçek kifli, tüzel kifli ya da kamu
organ› olmas› kendisine bir üstünlük
kazand›rmaz. (ÇEL‹K,1994,72)

i- Herhangi Bir ‹flte Çal›flma
Hizmet (‹fl) Kavram›
Genel olarak faydal› olan ve belirli bir
gayeye ulaflmak için yap›lan tüm
faaliyetleri (B‹R NUMARA YAYINLARI, EREN,1997:642) ifade eden ifl
(hizmet) kavram›, iktisadi kavramlara
(realiteye) göre belirlenir. ‹fl, karfl›
taraf için de¤eri olan, onun maddi veya
fikri bir ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na
yarayan bir faaliyet olarak tan›mlanabilir. (TUNÇOMA⁄, 1989:56)
‹flin yap›lmas›, bir faaliyet sonucu iktisadi bir de¤er elde edilmesi
sürecidir.(ÇEL‹K, 1994: 38). ‹fl, iktisadi nitelikte bir faaliyettir. ‹flçi, bedeni,
fikri veya bedeni ve fikri eme¤ini belli
bir süre iflverenin istifadesine sunmaktad›r. Bu çal›flma neticesinde, bir mal
ve hizmet üretilmektedir. (TURAN,
1990:240)
Söz konusu ifl, özel veya kamu hizmeti
de olabilir. Sadece görülen iflin kamu
hizmeti olmas› iflçi kavram›na engel
olamaz.

Hizmet Ediminin Bir Süre ‹çin
Yap›lmas›
Hizmet ediminin bir süre için
yap›lmas›
gereklidir.
Zira,
ifl
sözleflmesi taraflar aras›nda sürekli bir
borç iliflkisi do¤uran bir sözleflmedir.
Hizmet süresi tamamen belirli (3 ay, 2
y›l gibi) olabilece¤i gibi, belirtilebilir
olmas› da mümkündür. Taraflarca
belirli veya belirsiz bir olay›n gerçekleflmesine kadar sözleflmenin devam
edebilece¤i de kararlaflt›r›labilir.
Benzeri flekilde hizmet süresinin belirsiz olmas› da mümkündür. Fesih ihbar›
veya ölüme kadar sürebilir. (TUNÇOMA⁄, 1989:54)
‹flçi bütün zaman›n› ayn› iflverene tahsis etmesi mümkün olabilece¤i gibi;
farkl› iflverenlere de tahsis edebilir.

Hizmetin Bedeni veya Fikri
Olabilmesi
‹fl Kanununda iflin niteli¤i tan›mlanmam›flt›r. Bedeni, fikri veya bedeni ve
fikri olmas›nda bir fark bulunmamaktad›r. ‹flçinin iflini, bedeni veya fikren,
aletle veya aletsiz olarak yapmas›, iflin
vas›fl› olup olmamas›, iflin iflyerinin
içinde veya d›fl›nda ifa edilmesi, iflin
k›sa veya uzun olmas›, gerçeklefltiren
ifl iliflkisinin hukuki mahiyetini
de¤ifltirmemektedir.
(TURAN,
1990:240-242)
3008 Say›l› ‹fl Kanunu iflçi kavram›n›,
bedenen veya bedenen ve fikren
çal›flmay› esas alarak belirtmiflken,
931, 1475 ve 4857 Say›l› ‹fl Kanunlar›
bu ay›r›m›, yani fikri veya bedeni
çal›flma ay›r›m›n› ortadan kald›rm›flt›r.
(ÇEL‹K, 1994:37)

ii- ‹fl Karfl›l›¤› Ücret Al›nmas›
‹fl sözleflmesiyle iflçi, ifli yapma;
iflveren ücret ödeme gibi temel yükümlülükler alt›na girmektedir. Bu
ba¤lamda ifl sözleflmesi, her iki tarafa
karfl›l›kl› borç yükleyen bir akittir.
Baflka bir ifade ile ifl sözleflmesinden
söz edebilmek için, iflçinin hizmet
görmesi, iflverenin de ücret ödemesi
gereklidir.
Bu
ba¤lamda
ifl
sözleflmesinin en önemli unsurlar›ndan
biri, yap›lan iflin karfl›l›¤›nda ücret
ödenmesi keyfiyetidir. Hatta ücretin
ödenmemesi, geç ödenmesi halinde
bile ücret yok say›lamaz. Zira, ifl
sözleflmesinin varl›¤›, ücretin varl›¤›n›
ifade eder. Yani, ifl sözleflmesi varsa,
ücret de söz konusudur.
Esas itibariyle ücret, çal›flman›n
karfl›l›¤›d›r. Ancak, sosyal ve
ekonomik bir tak›m gerekçelerden iflçi
bizzat ifli yapmad›¤› halde (hafta tatili,
y›ll›k ücretli izin gibi) ücretin ödenmesi de söz konusudur.
Sosyal dayan›flma amac›yla veya hat›r
için yap›lan hizmet için, ücreti söz
konusu de¤ilse; bunun temel sebebi,
mevcut
hizmet
iliflkisinin,
ifl
sözleflmesine
dayanmamas›d›r.
(TURAN, 1990:243)
3008 Say›l› Kanunda düzenlenmeyen,
iflçinin ücret karfl›l›¤› çal›flan kifli ifadesi; 931 ve 1475 Say›l› Kanunlar›nda
aç›kça yer alm›fl, 4857 Say›l› Kanunda
ise, ücret, ifl sözleflmesinin temel bir
unsuru oldu¤undan, yer almam›flt›r.
Ücretin ayni ya da nakdi olarak ödenmesi, aradaki iliflkinin ifl sözleflmesine
dayanmad›¤› anlam›na gelmemektedir.

(Yarg. 10. Hukuk Dairesi E.986/270
K.986/645 T.13.02.1986)

iii- Ba¤›ml›l›k ‹liflkisi
‹fl sözleflmesinin önemli unsurlar›ndan
biri de, ba¤›ml›l›k iliflkisine dayanmas›d›r. Baflka bir ifadeyle, özel hukuk
sözleflmesi ile kurulan hukuki iliflki
neticesinde, sözleflmeden do¤an ifl
görme borcunu, iflverenin gözetim ve
denetimi alt›nda, yani ona ba¤›ml›
olarak ifa etmektedir. (B‹R NUMARA
YAYINLARI,ULUCAN,1997:643 ).
Bu nitelik özellikle ö¤retide, ifl
sözleflmesini di¤er benzeri akitlerden
(istisna ve vekalet akitlerinden) ay›ran
önemli vas›f olarak ileri sürülmektedir.
‹flçi, iflin yap›lmas›nda iflverenin talimat›yla hareket etmekte ve iflverenin
denetimi ve gözetimi alt›nda bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda iflçi “iflverenin
talimat›yla ifl yapmakla yükümlü
gerçek kiflidir” (ÇEL‹K, 1994:38).
Ayn› flekilde ba¤›ml›l›k ilkesi, iflçinin,
iflverenin talimat›na uymas›, bütün
varl›¤›yla iflverenin organize etti¤i ifli
yapmas›n› ifade etmektedir. (TURAN,
1990:241)
Ö¤retide, ‹fl Kanunun 2. maddesinde
söz konusu ba¤›ml›l›k unsuru belirtilmemifl olmakla birlikte, iflçi
kavram›n›n belirlenmesinde bu unsurun dikkate al›nmas› gerekti¤i kabul
görmektedir. Bu ba¤lamda ifl hukuku
“ba¤›ml› iflçilerin hukuki iliflkilerini
düzenleyen bir hukuk dal› olarak
vas›fland›r›labilir.” Bu anlamda
ba¤›ml› iflçiler, iflverenlere ba¤›ml›
olmayarak
çal›flan
iflçilerden
ayr›lm›flt›r. Ancak belirtilmelidir ki,

kiflisel ba¤›ml›l›k unsurunun, kesin ve
aç›k olarak ortaya konulmas› zordur.
Çünkü, iflin flahsen ifas›, bir ba¤›ml›l›k
unsurunu içerir. Önemli ve belirleyici
olan, kiflisel ba¤l›l›¤›n derecesidir. Bu
ise, izafidir. Bu ba¤›ml›l›k, ifl
sözleflmesinin esasl› bir unsurudur.
(TUNÇOMA⁄, 1989:61)
Bu ba¤›ml›l›k unsuru bir Yarg›tay
Genel Kurul karar›nda flöyle belirtilmifltir: “Bir kimsenin sigortal›
say›labilmesi için, bu akitle çal›flana
yüklenilen iflgörme ediminin iflverene
ait iflyerinde ve onun denetim ve gözetimi alt›nda yerine getirilmesi zorunludur.” (Yarg. Hukuk Genel Kurulu
E.987/6 K.987/716 T.14.10.1987)

iii- ‹flçinin Çal›flt›¤› ‹flyerinin ‹fl
Kanunu Kapsam›nda Olmas›
‹fl hukuku ba¤lam›nda iflçi kavram› ele
al›nd›¤›nda, do¤rudan iflçi kavram›n›n
bir unsuru olmayan ancak, ‹fl Kanunu
aç›s›ndan önem kazanan bir faktör de
iflçinin çal›flt›¤› iflyerinin ‹fl kanunu
kapsam›nda olmas› keyfiyetidir.
‹flyerinin ‹fl Kanunu kapsam›nda olmamas› halinde, iflveren ile iflçi ars›ndaki
iliflkiden
dolay›
genel
kanun
niteli¤inde olan Borçlar Kanunu’na
gidilecektir.
‹fl Kanunu’nun kapsam› “Amaç ve
kapsam” bafll›¤› ile 1. maddede flöyle
belirtilmifltir: “Bu kanun, 4 üncü
maddedeki istisnalar d›fl›nda kalan
bütün iflyerlerinde, bu iflyerlerinin
iflverenleri ile iflveren vekillerine ve
iflçilerine
faaliyet
konular›na
bak›lmaks›z›n uygulan›r.” Buna göre
4. maddede belirtilen;

a. Deniz ve hava tafl›ma ifllerinde,
b. 50’den az iflçi çal›flt›r›lan (50 dahil)
tar›m ve orman ifllerinin yap›ld›¤›
iflyerlerinde veya iflletmelerinde,
c. Aile ekonomisi s›n›rlar› içinde
kalan tar›mla ilgili her çeflit yap›
iflleri,
d. Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil)
h›s›mlar› aras›nda d›flardan baflka
biri kat›lmayarak evlerde ve el
sanatlar›n›n yap›ld›¤› ifllerde,
e. Ev hizmetlerinde,
f. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hükümleri
sakl› kalmak üzere ç›raklar
hakk›nda,
g. Sporcular hakk›nda,
h. Rehabilite edilenler hakk›nda,
i. 507 say›l› Esnaf ve Sanatkârlar
Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kiflinin çal›flt›¤›
iflyerlerinde, bu Kanun hükümleri
uygulanmaz.
Ancak baz› istisnalar, nitelikleri ve bu
ifllerde çal›flanlar›n sosyal haklar›n›n
korunmas›na yönelik olarak, tekrar
istisna edilmifllerdir; yani, baz› istisnalar, istisnalar› belirtilerek tekrar ‹fl
Kanunu’nun
kapsam›na
dahil
edilmifllerdir. fiöyle ki,
a. K›y›larda veya liman ve iskelelerde
gemilerden karaya ve karadan
gemilere yap›lan yükleme ve
boflaltma iflleri,
b. Havac›l›¤›n bütün yer tesislerinde
yürütülen ifller,
c. Tar›m sanatlar› ile tar›m aletleri,
makine ve parçalar›n›n yap›ld›¤›
atölye ve fabrikalarda görülen ifller,

d. Tar›m iflletmelerinde yap›lan yap›
iflleri,
e. Halk›n faydalanmas›na aç›k veya
iflyerinin eklentisi durumunda olan
park ve bahçe iflleri,
f. Deniz ‹fl Kanunu kapsam›na
girmeyen ve tar›m ifllerinden
say›lmayan, denizlerde çal›flan su
ürünleri üreticileri ile ilgili ifller, bu
Kanun hükümlerine tabidir.
Buna göre 4.maddedeki istisnalar›n
d›fl›nda, ‹fl Kanunu, genel olarak bütün
iflyerlerinde uygulan›r.

SONUÇ
‹fl Hukukunda iflçi kavram›, genel
olarak ifl sözleflmesi ba¤lam›nda ele
al›nm›flt›r. 22.05.2003 Tarih ve 4857
Say›l› ‹fl Kanunu iflçiyi tan›mlarken,
bundan önceki ifl kanunlar›ndan farkl›
bir yaklafl›mla, “bir ifl sözleflmesine
dayanarak çal›flan gerçek kifli”” olarak
tan›mlanm›flt›r. ‹fl sözleflmesi, ‹fl
Bas›n-‹fl
Kanununda
“iflçi”,
Kanununda “gazeteci”, Deniz ‹fl
Kanununda “gemiadam›”, Sosyal
Sigortalar Kanununda “sigortal›”
kavramlar›n›n ortaya konulmas›nda,
temel unsuru oluflturmaktad›r.
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ANON‹M fi‹RKETLERDE
GENEL KURULLARIN YAPILMAMIfi
OLMASI VE YAPILAMAMASININ
SONUÇLARI

ORHAN TOHMAN
SMMM
‹SMMMO Türk Ticaret Komitesi Üyesi

Girifl :
Anonim fiirketler organlar› ile yönetilirler. Bu organlar ;
a- Genel kurul (karar organ›)
b- Yönetim kurulu (‹dare ve temsil organ›)
c- Denetçiler (Denetim organ›) olup,
Kurulufl Genel Kurulu bir organ de¤ildir.
Genel kurul
Tan›m :
Genel kurul anonim ortakl›klarda pay sahiplerinin veya temsilcilerinin usulüne
uygun ça¤r› üzerine belirli bir gündemi görüflmek ve karara ba¤lamak için bir
araya gelinmesinden oluflan, ortakl›¤›n karar ve irade organ›d›r.
Hukuki sonuç do¤uran bir irade beyan› olmas› nedeniyle genel kurul karar› bir
hukuki ifllem niteli¤indedir.
Genel kurul hissedarlar›n iradelerini aç›klad›¤› ve bilgi ald›¤› fakat baz› haklar›
da kulland›¤› bir kuruldur.
Dolay›s›yla genel kurul anonim flirketin karar ve irade organ› olup, icra yetkisine sahip de¤ildir.
Genel kurul yetkilerini kullan›rken bizzat kendisi karar vermek zorundad›r.
Genel Kurulun söz konusu konularda maddi olarak bizzat kendisinin karar vermek zorunda olmas› demek, yönetim kurulu veya bir komisyona yetki devrinin
mümkün olmad›¤›d›r
Münhas›ran Genel kurula ait olan yetkiler :
- Ortakl›k sözleflmesinin de¤ifltirilmesi,

- Yönetim kurulu ve denetçilerin seçilmesi, ibras› ve azledilmesi,
- Anasözleflme ile görev süreleri belirlenmemifl ise Yönetim Kurulu ve
Denetçilerin üç y›l› aflmamak üzere
görev sürelerini belirlemek.
- Anasözleflme ile belirlenmemifl ise
Yönetim Kurulu üyeleri ile 5 kifliyi
geçmemek üzere denetim kurulu
üyelerinin say›s›n› tespit etme
- Bilanço ve kar zarar hesab›n›n tasdiki ile temettü da¤›t›m› teklifinin
kabulü,
Kanun ve anasözleflme gere¤i da¤›t›lmas› zorunlu olan ve genel kurulca da¤›t›m›na karar verilen kar›n da¤›t›m tarihleri genel kurul taraf›ndan belirlenir.
Da¤›t›m tarihi konusunda yönetim kuruluna yetki devredilemez.
Halka aç›k flirketlerle ilgili olarak Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yap›lan düzenlemeler sakl› kalmak üzere
da¤›t›m tarihleri genel kurul toplant›s›n›n yap›ld›¤› y›l›n son gününü aflmamak üzere belirlenir.
- Anonim ortakl›¤›n feshine karar verilmesi,
- Tahvil ç›kar›lmas›na karar vermek,
- Tasfiye halinde aktiflerin toptan sat›lmas›na karar vermek,
- Tasfiye memurlar›n› seçmek, azletmek, ibra etmek.
- Kurulufltan sonra devralma,
- TTK 341. maddesi uyar›nca ortakl›k
ad›na dava aç›lmas›,
- Yönetim kurulu üyelerine ortakl›¤›n
konusuna giren ifllerle ilgili faaliyette bulunabilmesi için izin verilmesi
(TTK m.334-335)

1- GENEL KURULLARIN
YAPILMAMASI VE
YAPILAMAMASININ SONUÇLARI
Genel Kurullar›n yap›lamamas›n›n sonuçlar›n› incelerken Genel Kurul yap›lmam›fl olmas› ile genel Kurullar›n
yap›lamamas› (toplanamamas›)’n›n sonuçlarn› iki ayr› bölüm halinde incelememiz gerekmektedir.
A- Genel Kurulun yap›lmam›fl olmas› ;
Toplant›ya davetin esas ve usulleri çerçevesinde yap›lamamas› sonucu genel
kurulun toplanamamas› halidir.
1. Kurulufl genel kurulu : TTK’nun
289 - 293 nci maddeleri gere¤i Anonim flirketlerin tedrici surette kurulmas› halinde kurulufl genel kurulunun toplanmas› gerekir. Esas sermayenin tamam›na ifltirak edildikten ve pay bedelleri ödendikten sonra on gün içinde
kurucular taraf›ndan davet olunur.
Kurulufl genel kurulu organ olamad›¤›ndan, esas ve usullerine göre toplanamayan kurulufl genel kurulu bir kurulufl prosedürü eksili¤idir. Dolay›s›yla
kurulufl gerçekleflmez.
2. Ola¤an genel kurullar : Anonim
Ortakl›k genel kurulu her hesap devresinden sonra, üç ay içinde ve y›lda en
az bir defa toplan›r. buna ola¤an genel
kurul toplant›s› denir. TTK m364
Ola¤an genel kurulun yap›lmamas› halinde; TTK m369
- Yönetim kurulu faaliyet raporu ile
denetçi raporlar› görüflülmez.
- Bilanço ve kar/zarar hesaplar› müzakere edilmez ve kar da¤›t›m›na
karar verilmez.

- Yönetim kurulu üyeleri ile murak›plar›n ücretleri ve hakk› huzurlar›
tespit edilemez.
- fiirketle ilgili olup görüflülmesi ve
karar al›nmas› lüzumlu olan hususlar müzakere edilmez
- Görev süresi sona ermifl olan yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler seçilemez ve anasözleflmede görev süreleri belirtilmemifl ise görev süreleri tespit olunamaz.
Bizim üzerinde durdu¤umuz en
önemli husus, fiirketin organs›z kalmas›d›r.
Çünkü flirketin organs›z kalmas› fesih sebebidir.
- Ola¤an genel kurul, ortakl›k sözleflmesinde y›lda birden fazla kar da¤›t›m› ön görülmüfl ise, her da¤›t›m
için bir defa toplanmak zorunda oldu¤undan kar da¤›t›m›na karar verilemez.
3. Ola¤anüstü genel kurullar : TTK
m364/3, TTK m355, TTK m353/8.
Ola¤anüstü veya fevkalade genel kurul
toplant›s›, genel kurulun belirli zamanlar›n d›fl›nda “gere¤i varsa” yap›l›r. Zaruri ve müstacel sebepler görüflülür.
a- Toplant›n›n yap›lamamas›
Toplant›n›n yap›lmas› esas ve usullerinin eksik veya yanl›fl yap›lmas› ile toplant›n›n yap›lmamas› hakk›nda gündeme geçilmeden önce genel kurulca karar al›nmas› hallerinde toplant› yap›lmam›fl olur.
Bu durumda genel kurul tekrar toplant›ya davet edilerek genel kurul toplant›s› yap›l›r.

b- Toplant›n›n ertelenmesi.
Afla¤›daki hallerde ertelenen genel kurul toplant›s›, erteleme halinin ortadan
kalkmas› durumunda veya bilançonun
tekrar müzakeresi için genel kurul toplant›ya davet edilerek genel kurul toplant›s› yap›l›r.
- Toplant› ve karar nisaplar›n›n sa¤lanamamas›.
- Sermayenin en az 1/10 una sahip
pay sahiplerinin iste¤i veya genel
kurul karar›yla bilançonun tasdiki
hakk›nda müzakerelerin ertelenmesi
halleri.
- Müzakerenin güvenlik aç›s›ndan
sa¤l›kl› bir flekilde yap›lamayaca¤›n›n anlafl›lmas› üzerine Güvenlik
güçlerinin de görüflü al›nmak suretiyle komiser taraf›ndan ertelenmesi.
c- Toplant›n›n iptali
TTK m.381 hükmünde, genel kurul kararlar›n›n iptal edilebilirli¤i yani karar›n al›nmas›ndan itibaren üç ayl›k hak
düflürücü süre içerisinde mahkemeden
iptal edilmesinin istenilmesi fleklinde
ifade edilmifl olup;
Mahkeme, sadece aleyhine dava aç›lan
genel kurul karar›n›n iptaline veya reddine karar verebilir.
B- Genel Kurulun yap›lamamas› (toplanamamas›) ;
Genel Kurul aç›s›ndan :
TTK.m.435 Genel Kurulu ayr›ca anarak, Genel Kurulun yoklu¤undan baflka “toplanamamas›” halini de fesih sebebi olarak kabul etmifltir. Ticaret kanunumuz toplanamayan bir genel ku-

rulu mevcut kabul etmemifl ve bu hali
de özel bir flekilde belirterek organ
yoklu¤una efl saym›flt›r.
Kanun, genel kurulun hem yoklu¤unu
hem de toplanamamas›n› “FES‹H” sebebi saym›flt›r. Gerekli kararlar›n al›namamas›n› da “toplanamama” içinde
düflünmelidir.
Genel Kurulun toplanamamas›n›n fesih sebebi say›lmas› için bunun devaml› nitelik tafl›mas› ve al›nmas› gerekli
baz› kararlar›n(bilançonun, kar/zarar
hesab›n›n onanmas› gibi) al›namamas›
gerekir. Yoksa bir ola¤anüstü toplant›n›n yap›lamamas› organ yoklu¤una yol
açmaz. Yokluk için toplanamama veya
karar al›namama ya baflka organlar›n
seçilememesi gibi bir di¤er yokluk sebebi do¤urmal› ya da yap›lmas› kanunen gerekli ifllemlerin yap›lamamas›
veya kanunen zorunlu kararlar›n al›namamas› gerekir.
Ayr›ca, üzerinde durulmas› gereken en
önemli husus,ola¤an genel kurullar›n
yap›lamamas› durumunda görev süresi dolan yönetim ve denetim kurullar›n›n yerine yenilerinin seçilememesidir. Dolay›s›yla görev süresinin dolmas› halinde de, üyelik s›fatlar› kendili¤inden sona erer.
Demek oluyor ki;
Ola¤an Genel Kurullar›n yap›lamamas› durumunda, öncelikle flirket organlar›n›n teflekkül etmemesidir. fiirket organlar›n›n olmamas› bafll›ca fesih sebebidir. Bu nedenle genel kurulun toplanamamas› da bafll› bafl›na fesih sebebidir.

Fesih ve infisah gerçekleflti¤i andan itibaren ileriye do¤ru hüküm ifade eder
ve etki do¤urur.
Yönetin kurulu ve denetim kurulu aç›s›ndan :
Genel kurullar›n toplanamamas› sonucunda, organs›z kalan flirkete, organ teflekkülünün sa¤lanmas› gerekir. Ancak organlar seçilinceye kadar görev
süresi olan organ mevcut ifllerin yürütülmesi amac›yla s›n›rl› kalarak görevine devam etmelidir. Kuflkusuz buda
belirli bir süre devam eder. Ancak bekleme süresi makul ölçüleri aflarsa, art›k
organs›zl›ktan ortakl›¤›n feshi dava
edilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin afl›lmas›n›n sonuçlar›:
Yasada yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin en fazla üç y›l olabilece¤i
öngörülmüfltür. TTK m 314
(Kamu tüzel kiflileri tayin ettikleri yönetim kurulu üyelerinin görev süresini
kendileri tayin eder. fiirket Genel Kurulunun bu konuda hiçbir yetkisi yoktur.)
Ola¤an Genel Kurullar yap›lamamas›
nedeniyle tekrar seçilemeyen Yönetim
Kurulu üyelerine ait Görev sürelerinin
Üç y›l› aflan k›sm›n TTK m.1466 hükmü uyar›nca geçersiz oldu¤u kabul
edilmelidir.
Ticaret sicili aç›s›ndan eski üyeler hala
yönetici olduklar›ndan, bu durumda
üçüncü kiflilerin korunmas› gerekir. Bu
durumda görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin yapt›klar› ifllemler flirket taraf›ndan benimsenirse
sorun olmaz. Ancak yönetim kurulu-

nun yapt›¤› ifl ve ifllemlere denetçiler,
ortaklar ve alacakl›lar itiraz ederlerse,
durumun ne olaca¤› belirsiz kalmaktad›r. E¤er yap›lan ifllemlerin flirketi ba¤lamad›¤› ileri sürülürse, iyi niyetli
üçüncü kiflilerin haklar›n›n ihlali söz
konusu olur ki, bu da hukuk güvenli¤i
aç›s›ndan kabul edilemez.
Yada ifllemler flirketi ba¤lar, ancak Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.336
uyar›nca sorumluluklar› söz konusu
olacakt›r. Ticari yaflamda bu kural uygulanmakta olup Yarg›tay’›n görüflleri
bu do¤rultudad›r.
GENEL KURULLARIN
TOPLANAMAMASININ
SONUÇLARINDAN
K‹MLER SORUMLUDUR VE
CEZA‹ MÜEYY‹DES‹ NED‹R ?
Kimler sorumludur?:
Anonim ortakl›klarda Genel kurullar›
toplant›ya ça¤›rma yetkisi kural olarak
yönetim kurullar›na verilmifltir. TTK
m.365
Görülüyor ki genel kurullar›n toplanamamas›ndan genel kurullar› toplant›ya
ça¤›rmakla yetkili olan yönetim kurulu üyeleri;
Yapm›fl olduklar› ifllemlerle fiirkete
vermifl olduklar› zararlardan dolay›,
fiirketin alacakl›lar› ile pay sahiplerinin zararlar›na karfl› müteselsilen sorumludurlar.
TTK m.336
Bu sorumluluk :
a- fiirkete karfl›
b- Ortaklara karfl›

c- Üçüncü kiflilere karfl›
d- Kamu borçlar›na karfl› oluflur.
Yukar›da belirtilen bu kiflilerin alacaklar› ile zararlar› yönetim kurulu taraf›ndan karfl›lan›r.
Ancak TTK m.275 hükmü uyar›nca,
kamu tüzel kiflileri taraf›ndan atanan
yönetim kurulu üyelerinin müteselsil
sorumlulu¤u söz konusu de¤ildir.
Yönetim kurulunun sorumlulu¤u kusura dayanan bir sorumluluktur. Bu itibarla yönetim kurulu üyelerinin sorumlu tutulabilmesi için kusurlu bir hareketin kendilerine izafe edilmesi gerekir. (TK m308, 336, 338, 346)
TTK m336/5. bendindeki “gerek kanun gerekse esas mukavelelerin kendilerine yükledi¤i sair vazifelerin kasten
veya ihmal neticesi olarak yap›lmamas›” ifadesiyle genel kurullar›n yap›lmamas› sonucunda do¤an yükümlülüklere
karfl› sorumlulu¤u müteselsilen yönetim kuruluna vermifltir.
Cezai müeyyide :
Yönetim kurulunun fiirketi kusur ve
ihmalleri neticesinde genel kurulu toplamayarak flirkete vermifl olduklar› zararlar› müteselsilen karfl›lamak zorundad›rlar. fiirkete vermifl olduklar› zararlar, hem ortaklar›n ve hem de di¤er
alacakl›lar›n dolayl› zarar› oldu¤unda
da bu zarar› da karfl›lamakla müteselsilen sorumludurlar.
Gerek kanunun, gerek esas mukavelelerinin yönetim kuruluna yükledi¤i sair vazifelerden birisi TTK m.319’uncu
madde gere¤ince yönetin kurulu üyelerinden birine veya birilerine b›rak›lm›fl

ise bu durumda “müteselsil sorumluluk” kural› yürümez. (TTK m.336 son
f›kra)
GENEL KURULLARIN YAPILMAMASI
VE YAPILAMAMASI SONUNDA
YAPILACAK ‹fiLEMLER
A- Tekrar Organlar›n teflekkülü:
Anonim fiirketlerin toplanamayan genel kurullar› sonucu organlar›n›n yok
olmas›n› oluflturur. Bu durum flirketin
faaliyetini her yönden etkiler. Aç›kças› flirketi ifllemez ve çal›flamaz hale getirir. Bu nedenle bu durumda flirketin
organlar›n›n teflekkülünü tekrar sa¤lamak gerekir. fiirket organlar›n› tekrar
oluflturman›n tek yolu vard›r. Bu yol
Genel Kurulun toplanmas›yla olur.
Genel Kurullar›n toplant›ya ça¤›r›lmas›.
Ça¤r›ya yetkili olanlar :
1- Kurucular
2- Yönetim Kurulu
3- Denetçiler
4- Tasfiye Memurlar›
5- Kayy›m
6- ‹mtiyazl› pay sahipleri
6- Azl›k
7-Pay sahiplerinin tamam›
Genel Kurullar›n toplanmas›nda davete yetkili k›l›nm›fllard›r.
Organlar› var olan ve faaliyette bulunan flirketler zaten genel kurullar›n› zaman›nda yaparlar. Bizim burada üzerinde durmak istedi¤imiz konu organlar› da¤›lm›fl Anonim ortakl›klarda yap›lmas› gereken Genel Kurul toplant›lar›n›n nas›l ve flekilde yap›laca¤›d›r.

Bu nedenle bu bölümde; kayy›m, imtiyazl› pay sahipleri, az›nl›k ve pay sahiplerinin tamam›n›n toplant›ya davet
konular›n› inceleyece¤iz.
1- Kayy›m :
‹stifa, görev süresinin dolmas› veya
herhangi bir nedenle organs›z kalan
flirketlerde, genel kurul ; mahkemece
atanm›fl kayy›mlar veya davet konusunda yetki verilmifl az›nl›k pay sahipleri taraf›ndan toplant›ya ça¤›r›l›r.
(m.9g.1)
2- ‹mtiyazl› pay sahipleri :
Kanunen imtiyazl› pay sahipleri genel
kurul toplant›s›n›n yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤u halde yönetim kurulu ve denetçiler taraf›ndan toplant›ya davet
edilmemesi halinde imtiyazl› pay sahiplerinin her biri taraf›ndan toplant›ya
davet edilir.
3- Az›nl›k taraf›ndan toplant›ya davet :
Toplanamayan genel kurullar sonunda
Anonim fiirketlerin Yönetim Kurulu
Üyeleri ile Denetçilerin süreleri dolar
ve organs›z kalacaklar›ndan, Süresi
dolan bu Yönetim Kurulu üyeleri ve
Denetçileri taraf›ndan genel kurulun
toplant›ya davet edilmemesi halinde,
% 10 az›nl›k hakk› sahiplerinin de
mahkemeye müracaatla genel kurulu
ola¤anüstü toplant›ya davet için izin ve
yetki alabilir.(TTK m.366,367) Az›nl›k pay sahiplerinin ola¤anüstü genel
kurul toplant›s› için, önce Yönetim Kuruluna onlar›n ihmali halinde denetçilere ve bunlar›n hareketsiz kalmas› halinde mahkemeye müracaat etmesi gerekmektedir.

% 10 az›nl›k hakk› için flirket mukavelesinde daha az bir miktar ön görülmüfl ise
bu miktar› temsil eden hissedarlar davet için yetki ve izin alabilirler.
4- Pay sahiplerinin tamam› taraf›ndan genel kurulun toplanmas› :

Sermaye fiirketlerinin Genel Kurul toplant›lar› ve bu toplant›larda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Komiseri Hakk›nda Yönetmelik hükümlerine göre “ortaklar› tamam›n›n imzalar› noterce onaylanm›fl bir yaz› ile genel kurul olarak toplanmak istediklerini Bakanl›¤a bildirmeleri durumunda, yaln›zca “fiirket organlar›n›n” oluflturulmas› amac›yla toplant› yap›labilir”
‹çinde bulundu¤umuz ortamda ve Türkiye’de aile flirketleri ço¤unlu¤u teflkil etmektedir. Bu durum ihmali artt›rmakta oldu¤undan birçok fiirketi organs›z ve
ask›da, faaliyetsiz olarak b›rakmaktad›r.

Bu nedenle ,tatbikatta s›kça karfl›lafl›lan Genel Kurul Toplant›s› olup toplant› ile
ilgili Toplant› Gündemi ve ortaklar›n imzalar›n›n noterce onaylanacak yaz› örne¤i ektedir.
Bu gündem ve noterce onaylam›fl yaz›, bir dilekçenin ekinde il Sanayi ve Ticaret Müdürlü¤ü’ne usulüne uygun olarak müracaat edilir.
Bu durumda;
Gündem :

1- Aç›l›fl ve baflkanl›k divan› seçimi.

2- Toplant› tutana¤›n›n Baflkanl›k Divan› taraf›ndan imzalanmas›na yetki verilmesi.
3- fiirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile murak›plar›n seçimi.
4- Dilek ve temenniler.
fieklinde oluflur.

Toplant› gündemi do¤rultusunda genel kurul yap›larak, fiirketin Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu organlar› oluflturulur. Müteakiben bu organlar flirketin varsa geçmifl y›llara ait ola¤an genel kurullar›n› yaparak fiirketi faaliyete geçirirler.
Böylece flirketin fesih sebebi de ortadan kalkm›fl olur.
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Not ..: Ortaklar bu beyan› kendi isimlerini kendi el yaz›lar ile yazarak
imzalayacak ve bu imzalarda noterce onaylanacakt›r.
B- fiirketin feshi :

Yukar›da inceledi¤imiz vesile Genel kurullar›n yoklu¤u ve toplanamamas› fesih
sebebi say›lm›flt›r. Bu nedenle organs›zl›ktan feshi dava edilebilir.
Bu konuda aç›lan fesih davas›nda anonim ortakl›¤›n tüzel kiflili¤i daval› olarak
gösterilir. Davac›lar pay sahipleri, alacakl›lar ve Bakanl›k tan herhangi biridir.

Mahkemenin verece¤i karar kurucu nitelikte (ortakl›k mahkeme karar›n›n veril
di¤i tarihte feshedilmifl olur) olup ileri do¤ru etkili olur.
SONUÇ:

Genel Kurullar›n yap›lmamas› ile yap›lamamas› durumlar› birbirinden ayr›
kavramlar olup, sonuçlar›da birbirinden farkl›d›r.

Genel Kurullar›n yap›lmamas› durumlar›nda genel kurullar›n yap›lmalar› ve görev süreleri biten organlar›n›n tekrar teflekkülü sa¤lanmal›d›r.
Genel Kurullar›n yap›lamamas› durumunda ise ( yokluk ve toplanamama hali)
flirketin feshi söz konusu olmaktad›r.
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‹fiLETMELERDE KAMUYU AYDINLATMA
YÖNÜNDEN F‹NANSAL B‹LG‹LER‹N
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI

G

Doç.Dr. Ayten Ersoy
Marmara Üniversitesi
Sos.Bil.MYO.Ö¤retim Üyesi

ünümüzde iflletmelerin pek çok alanda faaliyet gösterir hale gelmifl olmalar› faaliyetlerin bölümlenmesi ve ayr› ayr› takip edilmesi gereklili¤ini ortaya ç›karm›flt›r. ‹flletmelerin bölümsel faaliyet sonuçlar›na ait bilgilere
olan ihtiyaç üretilen ürünlerin çeflitlenmesiyle daha da artm›flt›r. Burada, iflletmeler hem hacim, hem de kaynak itibariyle büyümeleri ve sermaye piyasalar›n›n
geliflmesi etkili olmufltur. Sermaye piyasalar›nda yat›r›m fonlar›n›n, bankalar›n,
sigorta flirketlerinin a¤›rl›klar› artmaya bafllam›fl ve piyasaya uzun vadeli fonlar
sunar hale gelmifllerdir. Gerek kurumsal yat›r›mc›lar, gerekse bireysel yat›r›mc›lara profesyonel yat›r›m ve arac›l›k yapan kurulufllar hizmet vermektedirler. Bu
profesyonel kurulufllar, yat›r›mc›lar›na yol gösterirken yat›r›m yap›lacak iflletmelerin bölümsel bilgilerine de ihtiyaç duymaktad›rlar. Bunlar›n yan› s›ra ortaklar,
iflletmeye borç verenler de bölümsel bilgilerle yak›ndan ilgilenmektedirler. Bu
nedenle, iflletme içindeki ve d›fl›ndaki bilgi kullan›c›lar› iflletmelerden bölümsel
bilgi talep eder hale gelmifllerdir.1
Standard›n (UMS–14) amaç k›sm›nda da belirtildi¤i gibi; finansal tablo kullan›c›lar›n›n iflletme hakk›nda bir bütün olarak daha iyi bilgi edinebilmesi ve daha
isabetli karar verebilmesi için finansal bilgilerin üretilen farkl› türdeki ürün ve
hizmetler ile iflletmenin faaliyet gösterdi¤i co¤rafi bölgeler baz›nda raporlanmas›na iliflkin prensipleri belirlemektedir.
Bu standarda göre, iflletmeler endüstriyel ve co¤rafi bölümlere ayr›l›r: fiöyleki;
1. Endüstriyel bölüm: Belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle iliflkili mal
veya hizmet grubunu sa¤lama veya risk ve getiri aç›s›ndan iflletmenin di¤er bölümlerinden farkl› özellikler tafl›ma anlam›nda, iflletmenin di¤er bölümlerinden
farkl› özelliklere sahip bölümlerdir. Mal veya hizmetlerin birbirleriyle iliflkili
olup olmad›¤›n›n belirlenmesinde, afla¤›daki etkenlerin dikkate al›nmas› gerekir:
1

SA⁄LAM, Necdet; “fiirketlerde Bölümsel Faaliyetlerin Raporlanmas›”, http://www.esoes.net/kurumsal/yazi.asp?91.

a) Mal veya hizmetlerin niteli¤i,
b) Üretim süreçlerinin niteli¤i,
c) Ürün ve hizmetlerin sat›ld›¤› piyasalar›n türü,
d) Müflterilerinin tür ve s›n›flar›,
e) Mallar›n tesliminde veya hizmetlerin sa¤lanmas›nda kullan›lan yöntemler,
f) Bankac›l›k, sigortac›l›k veya kamu hizmetlerinde oldu¤u gibi, düzenleyici
mevzuat›n niteli¤i.
UMS-14’e göre bilgilerini raporlayan flirketlere iliflkin endüstriyel bölüm örnekleri flunlard›r; 2
fi‹RKET‹N ADI
Bayer (Almanya)
Fujitsu (Japonya)
Renault (Fransa)
Nokia (Finlandiya)

BÖLÜMÜ
Sa¤l›k, tar›m, polymers, kimyasallar, agfa
Bilgi teknolojisi
Otomobil, Ticari araçlar, Finans
Telekominikasyon,cep telefonlar›, di¤er faaliyetler.

2. Co¤rafi bölüm: ‹flletmenin, belirli bir ekonomik çevrede mal ve hizmet temin
eden ve risk ve getiri aç›s›ndan baflka bir ekonomik çevre içersinde faaliyet gösteren di¤er bölümlerden farkl› özelliklere sahip bölümleri. Co¤rafi bölümlerin
belirlenmesinde, afla¤›daki etkenlerin dikkate al›nmas› gerekir:
a) Ekonomik ve politik koflullar›n benzerli¤i,
b) Farkl› co¤rafi bölgelerdeki faaliyetler aras›ndaki iliflkiler,
c) Faaliyetlerin yak›nl›¤›,
d) Belirli bir bölgedeki faaliyetlerle ilgili belirli riskler,
e) Döviz kontrolüne iliflkin düzenlemeler,
f) Temel kur riskleri.3
UMS-14’e göre bilgilerini raporlayan flirketlere iliflkin co¤rafi bölüm örnekleri
flunlard›r; 4

2 GIRNS, David; “Applying International Accounting Standarts”, Butterworths, Second Edition - 1999,
p.748
3 M‹RZA, Ali Abbas; EPSTEIN, Barry; “Wiley IAS 2000”; John Wiley&Sons, Inc., p.723.
4 GIRNS, David; “Applying International Accounting Standarts”, Butterworths, Second Edition - 1999,
p.751

fi‹RKET‹N ADI
Bayer (Almanya)
Fujitsu (Japonya)
Renault (Fransa)
Adidas (Almanya)

BÖLÜMÜ
Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya, Afrika ve
Avusturalya.
Japonya, Denizafl›r› ülkeler
Fransa, Di¤er Avrupa Birli¤i ülkeleri, Di¤er Avrupa ülke
leri, di¤er ülkeler.
Avrupa, Amerika, Asya/Pasifik, Latin Amerika.

Konuyu daha iyi anlafl›l›r k›labilmek için iflletme bölümlemesine iliflkin bir örnek (Volkswagen AG 2001 Y›ll›k Raporuna göre) afla¤›daki tablolarda özetlenmifltir:
a) Tablo-1: Endüstriyel bölümlemeye göre5;
Otomotiv

Finansal hizmetler

Sat›fllar

80,072

8,468

Bölüm sat›fllar›

80,435

8,574

Bölüm gelirleri

80,458

12,273

294

-5

Bölümleraras› sat›fllar
Finansman gelirleri

Faaliyet kar›

Sermaye yöntemini

kullanarak grup flirketlerin

363
23

4,625

Konsolidasyon
-

106

-469

3,699

-266

552

Volkswagen
Grup
88,540
-

-469

88,540

-735

91,996

247
-

3,456

5,424
289

kar ve zarar pay›n›n
hesaplanmas›

Faaliyetlerden nakit ak›fl›
Bölüm varl›klar›

Grup flirketlerdeki
yat›r›mlar

Bölüm yükümlülükleri

Maddi ve maddi olmayan
duran varl›klar

8,036

10,038

13,610

98,999

50,801

41,070

-15,160

76,711

-

-

2,180

7,034

394

15,191

3,377

6,529

2,180

Yat›r›mlardan nakit ak›fl›

7,763

5

-571

45,944

Gelifltirme maliyetleri
Kiralamalar

2,573

66,665

8

21

88

-

6,937

http://volkswagen-ir.irlcomm.de/english_old/content06/table/co_35.html

-

-

3,398

6,617

6,945

b) Tablo-2: Co¤rafi bölümlemeye göre 6;
Almanya

Sat›fllar

Maddi ve
maddi

24,484
3,402

Di¤er

Avrupa

Ülkeleri

Kuzey

Güney

Amerika Amerika

Afrika Asya Konsolidasyon Toplam

35,863

17,832

4,565

1,060

4,736

-

88,540

30,842

18,407

5,339

306

2,074

-12,010

98,990

2,146

466

531

28

44

-

6,610

olmayan
duran

varl›klar
Bölüm

varl›klar›

54,041

‹flletmelerde raporlanabilir bölümler belirlendikten sonra hangi raporlama formatlar›n›n kullan›laca¤›n›n belirlenmesi gerekir. fiöyleki, birincil bölüm raporlamas› format› olarak endüstriyel veya co¤rafi bölümlerin kullan›l›p kullan›lmayaca¤›, iflletmenin risk ve getirilerinin esas› ve temel kayna¤› dikkate al›narak belirlenir. ‹flletmenin risk ve getiri oranlar› özellikle üretti¤i mal ve hizmetlerdeki
farkl›l›klardan etkileniyorsa; bölüm bilgilerinin raporlanmas›na yönelik birincil
format olarak raporlan›r. Benzer olarak, iflletmenin risk ve getiri oranlar›, özellikle bu iflletmenin farkl› ülkelerde veya di¤er co¤rafi bölgelerde faaliyet göstermesinden etkileniyorsa; bölüm bilgilerinin raporlanmas›na yönelik birincil
format olarak co¤rafi bölümler belirlenirken, ilgili mal ve hizmet gruplar›na iliflkin bilgiler endüstriyel bölümler baz›nda ikincil olarak raporlan›r.7
Bir iflletmenin karfl› karfl›ya bulundu¤u risklerin ve farkl› getiri oranlar›n›n esas›n›n
ve temel kayna¤›n›n, dolay›s›yla birincil ve ikincil raporlama formatlar›n›n belirlenmesinde; afla¤›daki durumlar hariç olmak üzere, iflletmenin örgütsel ve yönetsel yap›s› ile yönetim kurulu ile yöneticilerine yönelik iç finansal raporlama sistemi esas al›n›r:
a) Bir iflletmenin risk ve getiri oranlar›, hem üretti¤i mal ve hizmetlerdeki hem de faaliyette bulundu¤u co¤rafi bölgelerdeki farkl›l›klardan önemli bir flekilde etkileniyorsa, ve iflletmenin yönetiminde ve yönetim kurulu ile yöneticilerine yönelik iç raporlama sisteminde yöneticiler taraf›ndan matrix yaklafl›m›n›n benimsendi¤i kan›tlanabiliyorsa; birincil bölüm raporlamas› format› olarak endüstriyel bölümler, ikincil bölüm
raporlamas› format› olarak da co¤rafi bölümler kullan›l›r.
6 http://volkswagen-ir.irlcomm.de/english_old/content06/table/co_36.html
7 Sermaye piyasas›nda muhasebe standartlar› hakk›nda tebli¤- Seri:XI, No:25”, Resmi Gazete No:25290
(mükerrer), Resmi Gazete tarihi: 15.11.2003, m.511.

b) Bir iflletmenin örgütsel ve yönetsel
yap›s›nda ve yönetim kurulu ile yöneticilerine yönelik iç raporlama sisteminde, tek tek mal ve hizmetler ya da
ilgili mal veya hizmet gruplar› ya da
cografi bölgelerden herhangi birinin
esas al›nmamas› durumunda; bir iflletmenin risk ve getirilerinin üretti¤i mal
ve hizmetlerden ya da faaliyette bulundu¤u co¤rafi bölgelerden hangisi ile
daha fazla ilgili oldu¤u ve dolay›s›yla
endüstriyel bölümlerden ve co¤rafi bölümlerden hangisinin birincil hangisinin ikincil bölüm raporlamas› format›
olarak kullan›laca¤› iflletme yönetimi
taraf›ndan belirlenir.
‹flletmenin örgütsel ve yönetsel yap›lar› belirlenirken, risk ve getirilerin temel kayna¤› esas al›n›r. Bir iflletmenin
örgütsel ve yönetsel yap›s› ile iç finansal raporlama sistemi, ola¤an koflullarda bölüm raporlamas› amaçlar›na yönelik olarak iflletmenin risk ve getirilerinin temel kayna¤›na iliflkin en iyi kan›t› teflkil eder. Bundan dolay›, baz› nadir durumlar hariç olmak üzere, bölüm
bilgilerinin mali tablolarda raporlanmas›nda, iç finansal raporlama sisteminde kullan›lan esaslar ile ayn› esaslar kullan›l›r. ‹flletmenin risk ve getirilerinin temel kayna¤› birincil bölüm
raporlamas› format› olarak, ikincil
kayna¤› ise ikincil bölüm raporlamas›
format› olarak belirlenir.
Baz› durumlarda, bir iflletmenin organizasyonu ve iç raporlama sistemi,
üretti¤i mal ve hizmet türleri veya fa8

aliyette bulundu¤u co¤rafi bölgelerin
her ikisindeki farkl›l›klardan ba¤›ms›z
olarak geliflebilir. Örne¤in, iç raporlama sistemi, birbiriyle iliflkisiz mal ve
hizmet gruplar›nda oluflan iç bölümlerin ortaya ç›kmas›yla sonuçlanacak flekilde, iflletmenin hukuki kiflili¤i esas
al›narak belirlenebilir. Bu tür ola¤an
d›fl› durumlarda, içsel olarak raporlanan bölüm bilgileri bu standard›n amac› ile örtüflmez. Buna ba¤l› olarak, bu
maddenin ikinci f›kras›n›n (b) bendi;
Bir iflletmenin risk ve getirilerinin üretti¤i mal ve hizmetlerden ya da faaliyette bulundu¤u co¤rafi bölgelerden hangisi ile daha fazla ilgili oldu¤unun ve
dolay›s›yla endüstriyel bölümlerden ve
co¤rafi bölümlerden hangisinin birincil
bölüm raporlamas› format› olarak kullan›laca¤›n›n iflletme yönetimi taraf›ndan belirlenmesi gerekir. Amaç, mal
ve hizmetlerle ilgili risk ve getiriler ile
co¤rafi olarak ilgili risk ve getiriler
hakk›ndaki bilgilere dayanarak, makul
bir ölçüde di¤er iflletmelerle karfl›laflt›r›labilirlik sa¤lanmas›, sonuçlar›n anlafl›labilirli¤inin artt›r›lmas› ve yat›r›mc›lar, kredi verenler ve di¤erlerince ifade
edilen bilgi ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›d›r.
Kamuya aç›klanacak olan birincil ve
ikincil raporlama format› afla¤›daki gibi s›ralanabilir.8

GIRNS, David; “Applying International Accounting Standards”, Butterworths, Second Edition - 1999,
p.745

AÇIKLANACAKLAR
B‹R‹NC‹L ‹K‹NC‹L
Sat›fllar veya iflletme has›lat›
+
D›fl müflterilere yap›lan sat›fllar
+
+
Ayn› iflletmenin di¤er bölümleriyle yap›lan ifllemlere
+
iliflkin gelirler
Amortisman ve tükenme pay› giderleri
+
Nakit d›fl› giderler
+
Bölüm sonucu
+
Bölüm varl›klar›
+
+
Bölüm yükümlülükleri
+
Aktiflefltirilecek masraflar
+
+
Finansal tablolar mutabakat›
+
Di¤er önemli aç›klamalar:
Bölümlararas› fiyatland›rma esas›
Endüstriyel bölümler içindeki mal ve hizmet türleri
Co¤rafi bölümlerin bileflimi
Muhasebe politikalar›nda meydana gelen de¤ifliklikler
Afla¤›daki tabloda finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas› standard›
UMS ve TMS aç›s›ndan incelenmifltir.

UMS-14 F‹NANSAL B‹LG‹LER‹N
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI 9
Amaç
Bu standard›n amac›; mali tablo kullan›c›lar› taraf›ndan iflletmelerin geçmifl
performans›n›n daha iyi anlafl›labilmesi, risk ve getirilerinin daha iyi de¤erlendirilebilmesi ve iflletme hakk›nda bir
bütün olarak daha do¤ru karar verilebilmesine yönelik olmak üzere, finansal
bilgilerin üretilen farkl› türdeki ürün ve
hizmetler ile iflletmenin faaliyet gösterdi¤i farkl› co¤rafi bölgeler baz›nda bölümlere göre raporlanmas›na iliflkin
usul ve esaslar› belirlemektir.

Kapsam
Bu standart, bu UMS'lar› ile uyumlu
olarak düzenlenen tam set mali tablolarda uygulan›r. Tam set mali tablolar,
UMS'n›n "Mali Tablolar›n Sunumu"
adl› standard›nda tan›mlanm›flt›r. Menkul k›ymetleri borsalar veya di¤er teflkilatlanm›fl piyasalarda ifllem gören iflletmeler ile bunlarda ifllem görmek üzere
menkul k›ymetlerini ihraç etme aflama9
10

TMS-11 F‹NANSAL B‹LG‹LER‹N
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI 10
Amaç
Finansal bilgilerin bölümlere göre
raporlanmas›n›n amac›, iflletmenin
faaliyette bulundu¤u farkl› endüstri
kollar›nda ve co¤rafi bölgelerdeki
oransal büyüklükleri, kar da¤›l›mlar›
ve büyüme e¤ilimleri ile ilgili hususlarda bilgi verecek finansal tablolar›
kullananlar›n, bölümlere ayr›lm›fl bir
iflletmenin tümü hakk›nda daha do¤ru
yarg›ya varabilmelerini sa¤lamaktad›r.
Karl›l›k oranlar›, büyüme olanaklar›,
gelecekle ilgili beklentiler ve yat›r›m
riskleri çeflitli endüstri kollar›nda ve
co¤rafi bölgelerde büyük farkl›l›k
gösterebilir. Bu nedenle, finansal
tablolar› kullananlar ifllem riskini ve
gelece¤e
yönelik
beklentileri
de¤erlendirebilmek için, bölümlere
ayr›lm›fl bir iflletmenin sadece
bütünüyle ilgili bilgilere de¤il bölümler ile ilgili finansal bilgilere de ihtiyaç
duyarlar. (Md. l).
Standard›n ‹çeri¤i
Bu standart, özellikle farkl› endüstri
kollar›nda ve farkl› co¤rafi bölgelerde
faaliyette bulunan iflletmenin finansal
bilgilerinin bölümlere göre raporlanmas›nda kullan›l›r .(Md. 3).
Halka aç›k flirketler, ba¤l› ortakl›klar
ve ekonomik aç›dan önemli olan di¤er
iflletmeler, iflletme için önemli oldu¤u
kabul edilen endüstri kollar› ve co¤rafi

Financial Reporting Standard FRS 14 (Orjinal UMS), http://www.ccde.eov.se/frs/Frs 14.htm
http://turmob.ore.tr/tmudesk/tdv.html

s›nda olan iflletmeler bu standart hükümlerini uygulamakla yükümlüdür.
Menkul k›ymetler borsalar› veya di¤er
teflkilatlanm›fl piyasalarda ifllem görmeyen bir iflletmenin mali tablolar›n› bu
standart hükümleri ile uyumlu olarak
haz›rlamas› durumunda, bu iflletmenin
mali tablolar›nda bölüm bilgilerinin
aç›klanmas› zorunlu de¤ildir. Ancak,
söz konusu iflletmenin bu standart hükümleri ile uyumlu olarak haz›rlanm›fl
mali tablolar›nda bölüm bilgilerini
aç›klamak istemesi halinde, bu standartta yer alan hükümlere uyulmas› zorunludur. (m.1-7)

Tan›mlar
Esas faaliyetler: Bir iflletmenin ana gelir getirici faaliyetleri ile yat›r›m veya
finansman faaliyeti olmayan di¤er faaliyetleri.
Muhasebe politikalar›: Mali tablolar›n
haz›rlanmas›nda ve sunulmas›nda bir
iflletme taraf›ndan kullan›lan belirli ilkeler, varsay›mlar, kurallar ve uygulamalar.
Has›lat: ‹flletmenin bir hesap dönemi
içerisinde ola¤an ticari faaliyetlerinden
elde etti¤i ve sermaye art›r›m›ndan kaynaklanmayacak flekilde öz sermayede
art›fla neden olan brüt ekonomik fayda
girifli (m.8).
Endüstriyel bölüm: Belirli bir mal veya

bölgelerle ilgili finansal bilgileri bu
standart do¤rultusunda aç›klamak
zorundad›r.Hem ana flirketin finansal
tablolar›n›n hem de konsolide tablolar›n›n beraber sunuldu¤u durumlarda
bu standarda göre aç›klanacak bilgiler
konsolide finansal tablolar esaslar›na
göre sunulmal›d›r.(Md. 4).
Bu standartta sözü geçen, "ba¤l›
ortakl›klar dahil ekonomik aç›dan
önemli iflletmeler" den kastedilen,
gelirleri (sat›fllar›), karlar›, varl›klar›
veya istihdam düzeyleri faaliyette
bulunduklar› ülke için önemli olan
iflletmelerdir. (Md.5)
Ba¤l› ortakl›klara ait finansal tablolar›n
iflletmenin bölümlerine ait bilgiler
olarak yay›nlanmas› durumunda, bu
bilgiler bölüm bilgileri olarak
tan›mlan›r.(Md.6)
Tan›mlar
a)Endüstri Kollar›: Bu iflletmenin baflta
iflletme d›fl›ndaki müflterilere olmak
üzere, her biri de¤iflik ürün veya
hizmet ya da de¤iflik ürün veya hizmet
gruplar› sunan ve birbirlerinden ay›rt
edilebilen unsurlar›d›r.
b) Co¤rafi Bölümleri: Çeflitli ülke ve
ülkelerde, iflletmenin içinde bulundu¤u
özel koflullara uygun olarak saptanan
belirli co¤rafi alanlar içerisinde
faaliyet gösteren ve birbirlerinden ay›rt
edilebilen unsurlar›d›r.
c) Bölüm Gelirleri: Bölümle direkt
olarak
iliflkilendirilebilen
veya
gerçekçi bir da¤›t›mla bölüme tahsis
edilen, iflletme d›fl›ndaki gruplarla ve

hizmeti ya da birbirleriyle iliflkili mal
veya hizmet grubunu sa¤lama veya risk
ve getiri aç›s›ndan iflletmenin di¤er bölümlerinden farkl› özellikler tafl›ma anlam›nda, iflletmenin di¤er bölümlerinden farkl› özelliklere sahip bölümler
Co¤rafi bölüm: ‹flletmenin, belirli bir
ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve getiri aç›s›ndan baflka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren di¤er bölümlerden farkl›
özelliklere sahip bölümleri.
Raporlanabilir bölüm: Bölüm bilgileri
aç›klanmas› zorunlu olan bir endüstriyel veya co¤rafi bölüm (m.9-15).
Bölüm geliri: Müflterilere yap›lan sat›fllardan veya ayn› iflletmenin di¤er bölümleriyle yap›lan ifllemlerden elde edilenler dahil olmak üzere, iflletmenin gelir tablosunda raporlanan has›lat›n›n
do¤rudan bir bölümle iliflkilendirilebilen veya makul bir flekilde söz konusu
bölüme tahsis edilebilen k›sm›.
Bölüm gideri: Müflterilere yap›lan sat›fllar veya ayn› iflletmenin di¤er bölümleriyle yap›lan ifllemlerle ilgili giderler
dahil olmak üzere, iflletmenin esas faaliyetlerinden kaynaklanan giderlerin
do¤rudan bir bölümle iliflkilendirilebilen veya makul bir flekilde söz konusu
bölüme tahsis edilebilen k›sm›.
Bölüm sonucu: Bölüm has›lat›ndan bölüm giderlerinin düflülmesi suretiyle
bulunan tutar. Bölüm sonucu topluluk
d›fl› paylara iliflkin ayarlamalar yap›lmadan önce belirlenir.
Bölüm varl›klar›: Bir bölümün esas faaliyetlerinde kullan›lan ve do¤rudan
söz konusu bölümle iliflkilendirilebilen

iflletmedeki di¤er bölümlerle gerçeklefltirilen ifllemlerden kaynaklanan
gelirlerdir.
d) Bölüm Giderleri: Bölümle direkt
olarak
iliflkilendirilebilen
veya
gerçekçi bir da¤›t›mla bölüme tahsis
edilebilen giderlerdir.(Md. 2)

veya makul bir flekilde söz konusu bölüme tahsis edilebilen varl›klar.
Bölüm yükümlülükleri: Bir bölümün
esas faaliyetlerinden kaynaklanan ve
do¤rudan söz konusu bölümle iliflkilendirilebilen veya makul bir flekilde söz
konusu bölüme tahsis edilebilen yükümlülükler
Bölüm muhasebe politikalar›: iflletmelerin konsolide veya bireysel mali tablolar›n›n haz›rlanmas› ve sunulmas›nda
uygulanan muhasebe politikalar› ile bölümlere iliflkin bilgilerin raporlanmas›nda uygulanan muhasebe politikalar›.(m.16)
Birincil ve ‹kincil Raporlama Formatlar›
Birincil bölüm raporlamas› format› olarak endüstriyel veya co¤rafi bölümlerin
kullan›l›p kullan›lmayaca¤›, iflletmenin
risk ve getirilerinin esas› ve temel kayna¤› dikkate al›narak belirlenir. ‹flletmenin risk ve getiri oranlar› özellikle
üretti¤i mal ve hizmetlerdeki farkl›l›klardan etkileniyorsa; bölüm bilgilerinin
raporlanmas›na yönelik birincil format
olarak endüstriyel bölümler belirlenirken, co¤rafi bölümler baz›ndaki bilgiler
ikincil olarak raporlan›r. Benzer olarak,
iflletmenin risk ve getiri oranlar›, özellikle bu iflletmenin farkl› ülkelerde veya
di¤er co¤rafi bölgelerde faaliyet göstermesinden etkileniyorsa; bölüm bilgilerinin raporlanmas›na yönelik birincil
format olarak co¤rafi bölümler belirlenirken, ilgili mal ve hizmet gruplar›na
iliflkin bilgiler endüstriyel bölümler baz›nda ikincil olarak raporlan›r.

Finansal Bilgileri Raporlanacak
Bölümler
‹flletme raporlad›¤› her endüstri koluna
iliflkin faaliyetleri ve raporlad›¤› her
co¤rafi bölgenin yap›s›n› belirtmelidir.(Md. 10)
Finansal bilgilerin bölümlerin faaliyetlerine göre sunulmas›nda genellikle
endüstri kollar› ve co¤rafi bölümler
esas al›nmaktad›r. Bir iflletme,
sürdürmekte
oldu¤u
faaliyetler
aç›s›ndan bir sak›nca görmüyorsa bu
bilgileri her iki esasa göre de raporlayabilir. (Md.l l)
Endüstri kollar› ile ilgili bilgiler genellikle benzer ürünler ve hizmetler veya
müflteri gruplar› dikkate al›narak
sunulur. Co¤rafî bölümlerle ilgili bilgiler bazen iflletmenin faaliyetlerinin
gerçekleflti¤i bölgeler, bazen faaliyette
bulunulan pazarlar, bazen de bunlardan
her ikisi birden dikkate al›narak
sunulur. ‹flletmelerin yurt içinde

‹flletmelerin örgütsel ve yönetsel yap›lar› belirlenirken, risk ve getirilerin temel kayna¤› esas al›n›r. Bir iflletmenin
örgütsel ve yönetsel yap›s› ile iç finansal raporlama sistemi, ola¤an koflullarda bölüm raporlamas› amaçlar›na yönelik olarak iflletmenin risk ve getirilerinin temel kayna¤›na iliflkin en iyi kan›t› teflkil eder. Bundan dolay›, baz› nadir
durumlar hariç olmak üzere; bölüm bilgilerinin mali tablolarda raporlanmas›nda, iç finansal raporlama sisteminde
kullan›lan esaslar ile ayn› esaslar kullan›l›r. ‹flletmenin risk ve getirilerinin temel kayna¤› birincil bölüm raporlamas›
format› olarak, ikincil kayna¤› ise ikincil bölüm raporlamas› format› olarak
belirlenir. (m.26-30).

yapm›fl oldu¤u faaliyetler genellikle
ayr› bir co¤rafi bölüm olarak dikkate
al›nmaktad›r. ‹flletmenin yapm›fl
oldu¤u ihracatlar›n, toplam faaliyetlerin içerisinde görülebilmesi.(Md. 12)
‹flletme bölümleri, ba¤l› iflletmeler ve
flubeler gibi örgütsel s›n›flamalar, normal olarak yönetimin ihtiyaçlar› göz
önünde bulundurularak belirlenir. Bu
s›n›flamalar ço¤u kez iflletmenin
bölümleriyle benzerlik gösterdi¤inden
bölümlere iliflkin finansal bilgilerin
raporlanmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.
Böyle bir benzerli¤in söz konusu olmamas› halinde bölümlerle ilgili finansal
bilgilerin sunulabilmesi için çeflitli verilerin
yeniden
s›n›fland›r›lmas›
gerekir.(Md. 14)

Endüstriyel ve Co¤rafi Bölümler
Bu standart kapsam›nda, bir iflletmenin
endüstriyel ve co¤rafi bölümleri, her bir
birimin geçmifl performans›n›n de¤erlendirilmesine ve bu birimlere gelecekte yap›lacak kaynak tahsisine yönelik
olarak iflletmenin yönetim kuruluna ve
yöneticilerine raporlanan bilgilerde
esas al›nan örgütsel birimler olarak belirlenir. (m.31-33).

Endüstriyel ve co¤rafi bölümler raporlama amac›na göre çeflitli flekillerde
belirlenebilir. Finansal bilgiler bölümlere göre raporlan›rken, iflletme
faaliyetlerinin
nas›l
grupland›r›laca¤›na iliflkin karar›n verilmesi iflletme yönetiminin sorumlulu¤undad›r. Yönetim bu gibi kararlar›
al›rken çeflitli faktörleri dikkate al›r. Bu
faktörler, iflletmenin üretmifl oldu¤u
ürünlerin, yapm›fl oldu¤u faaliyetlerin,
karl›l›k, risk ve büyüme oranlar›
bak›m›ndan
benzerlikleri
ve
farkl›l›klar› veya bu ürün ve hizmetlerin yap›ld›¤› ve pazarland›¤› bölgeler
ve bu bölgelerin iflletme bütünü için
ifade etti¤i oransal önemleri olabilir.
Bankac›l›k ve sigortac›l›k alanlar›nda
oldu¤u gibi de¤iflik endüstri kollar›na
ait farkl› niteliklerin varl›¤› ve baz›
özel düzenlemeler fmansal bilgileri
raporlanacak bölümlerin belirlenmesinde di¤er faktörlerin de dikkate
al›nmas›n› gerektirir.(Md. 13)

Raporlanabilir Bölüm
Bir endüstriyel bölümün veya co¤rafi
bölümün raporlanabilir bölüm olarak
belirlenebilmesi için; bölüm has›lat›n›n
büyük bir ço¤unlu¤unun iflletme d›fl›
müflterilere yap›lan sat›fllardan kazan›lmas› ve;
‹flletme d›fl› müflterilere yap›lan sat›fllardan ve di¤er bölümler ile gerçeklefltirilen ifllemlerden elde edilen bölüm has›lat›n›n, tüm bölümlere iliflkin iç ve d›fl
toplam has›lat›n en az % 10'unu oluflturmas›, veya
Kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kar elde eden bölümlerin toplam sonuçlar› ile zarar eden bölümlerin
toplam sonuçlar›n›n mutlak anlamda
büyük olan›n›n en az %10'una isabet etmesi, veya
Bölüm varl›klar›n›n, tüm bölümlerin
toplam varl›klar›n›n en az %10'unu
oluflturmas› gerekir. (m.34-43).
Kamuya Aç›klanacak Olanlar
Sat›fllar veya iflletme has›lat›, d›fl müflterilere yap›lan sat›fllar ayn› iflletmenin
di¤er bölümleriyle yap›lan ifllemlerle ilgili gelirler Amortisman ve tükenme giderleri, Nakit d›fl› giderler, Bölüm sonucu, Bölüm varl›klar›, Bölüm yükümlülükleri, Aktiflefltirilecek masraflar,
Finansal tablolar mutabakat›, Bölümleraras› f›yatland›rma esas›, Endüstriyel
bölümler içindeki mal ve hizmet türleri,
Co¤rafi bölümlerin bileflimi Muhasebe
politikalar›nda meydana gelen de¤ifliklikler (m.49-83).
Kaynak: Financial Reporting Standard
FRS
14
(0rjinal
UMS),
http://www.ccde.eov.se/frs/Frs 14.htm

Bir bölümle ilgili f›nansal bilgilerin ayr›
olarak raporlanabilmesi için söz konusu
bölümün ne derecede önemli olmas›
gerekti¤ine iliflkin kriterlerin belirlenmesi ve gereksiz birtak›m kar›fl›kl›klar›n
önlenebilmesi için bölüm say›lar›n›n
s›n›rland›r›lmas›n›n uygun olaca¤›
görüflünde olanlar vard›r. Örne¤in konsolide gelirin, faaliyet kar›n›n veya
toplam varl›klar›n %10' una sahip olma
bir kriter olabilir. Ancak bu gibi say›sal
faktörlerin f›nansal bilgileri aç›klanacak
olan bölümlerin belirlenmesinde tek
kriter olamayaca¤› da unutulmamal›d›r.
(Md.l6).
Raporlanacak Bilgiler
Finansal bilgileri raporlanan her
endüstri kolu ve co¤rafî bölüm için
afla¤›daki f›nansal bilgilerin aç›klanmas›
zorunludur:
a) Sat›fllar› ve di¤er faaliyet gelirleri,
bunlardan iflletmenin d›fl›ndaki cari
ifllemlerden sa¤lananlarla iflletmenin
di¤er bölümlerinden elde edilenlerin
ayr› ayr› aç›klanmas›,
b) Bölümlerin faaliyet sonucu,
c) Bölümlerin varl›klar›n›n tutar› veya
konsolide tutarlar› içindeki oransal pay›,
d) Bölümler aras› f›yatland›rma esaslar›.
e) Bölüm Faaliyet Sonucu ve Varl›klar›
Kaynak:TürkiyeMuhasebe Standartlar›
http://www.turmob.ore.tr/tmudesk/tdv.
html .

Yukar›da yapt›¤›m›z karfl›laflt›rmaya
göre, TMS-11 ile UMS- 14 örtüflmektedir. UMS-14, 1Ocak 1983’te
bafllayan ve sonraki dönemleri kapsayan finansal tablolar için geçerli
olmufltur. TMUDESK taraf›ndan
yay›nlanan TMS–11 ise, 01.01.1997
tarihinden itibaren geçerli olmufltur
ancak uygulanma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. 15.11.2003 tarih ve
25290 say›l› Resmi Gazetede
“Sermaye piyasas›nda muhasebe standartlar› hakk›nda tebli¤- Seri:XI,
No:25” yay›nlanm›flt›r. Bu tebli¤in
22. K›sm› “ Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas›na “ iliflkindir
(m.505-517).
SPK
taraf›ndan
haz›rlanan 22. k›s›m UMS’nin
çevirisinden ibarettir. Uluslararas›
uygulamaya bakt›¤›m›zda, Türkiye
muhasebe standartlar›n›n Uluslararas›
muhasebe standartlar›na uygulu¤unun
akredite olmas› için IASB taraf›ndan
onaylanm›fl bir çeviriye gereksinim
oldu¤u görülmektedir. 11
Kelime
kelime bir çevirinin amaca hizmet
etmeyece¤i aç›kt›r. Bu nedenle denetim flirketlerinde UMS (IAS) tecrübesi
olan uzmanlardan ve çok iyi ingilizce
bilen akademisyenlerden yard›m
al›narak, TMSK’nun iflbirli¤i ile bu
sorunun çözülece¤i inanc›nday›z.

Daha önce GAAP (Genel Kabul
Görmüfl Muhasebe Prensipleri)
do¤rultusunda ihtiyaç duyulmayan
yeni bir tak›m aç›klay›c› bilgilerin
(sektörel ve bölgesel bilgiler vb.)
IFRS’ler do¤rultusunda dipnotlarda
gösterilmesi gerekmektedir. 12 Ayn›
flekilde UMS-14 ve TMS-11’de de
kamuya
aç›klanacak
bilgiler
s›ralanm›flt›r.
(NOT: Kimi zaman IAS, kimi zaman
IFRS teriminin kullan›lm›fl olmas›,
IAS’n›n ilk kez
Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Komitesi
(IASC) taraf›ndan ç›kar›lmas›, 2000
y›l›nda
Uluslararas›
Muhasebe
Standartlar› Kurulunun (IASB)
oluflturulmas›yla standartlarla ilgili
tüm sorumluluklar›n bu kurula
devredilmifl olmas› ve 2001 y›l›ndan
itibaren bu kurulun ç›karaca¤› tüm
standartlar›n ise IFRS olarak isimlendirilmifl olmas› zaman içinde
olay›n de¤il yetkili kurumlar›n görev
de¤ifliminden kaynaklanm›flt›r. ). 13
Ülkemizde ‹stanbul Sanayi Odas›
taraf›ndan 2001 y›l›nda belirlenen
Türkiye’nin 500 büyük sanayi iflletmelerinden sadece % 11,9’unda UMS14’ün uyguland›¤› belirlenmifltir. 14
Görüldü¤ü gibi bu oran çok düflüktür.

11 ÜSTÜNEL, Bülent; “Türkiye’de uluslararas› muhasebe standartlar› uygulamas›na geçifl “ konulu tebli¤i,
M.Ü. Bankac›l›k& Sigortac›l›k Enstitüsü taraf›ndan (‹MKB’de) düzenlenen 28-29 May›s 2004 tarihli
sempozyum kitapç›¤›, s.178.
12 IASB’den haberler”, D›fl Haberler Bülteni, Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i, Ekim- Kas›m 2003,
say›:12, s.6
13 “IASB’den haberler”, D›fl Haberler Bülteni, Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i, May›s- 2004, say›:13,
s.2 http://www.accademy.com/ifrs/practicaltools/faqs/ , (10.06.2004).
14 AKGÜL, ATAMAN, Baflak; AKAY, Hüseyin; “Uluslararas› muhasebe standartlar›”, Türkmen kitapevi,
s.219

Avrupa Birli¤i UMS’n›n 2005
y›l›ndan itibaren zorunlu olarak kullan›lmas› yönünde karar alm›flt›r. 15
Türkiye’de de ayn› yönde bir karar
al›nmas› UMS-14’ün ve TMS- 11’in
kullan›m›n› artt›racakt›r.
‹flletmelerin bölümsel bilgileri takip
edebilmeleri için bölümsel raporlamaya uygun raporlama ve organizasyon yap›s› oluflturmalar›nda yarar
vard›r. 16 TMS- 11 ulusal iflletmelerde
ve UMS-14 mali tablo kullan›c›lar›na
uluslararas› alanda faaliyet gösteren
iflletme mali tablolar› ile emsali iflletmelerin mali tablolar›n›n daha sa¤l›kl›
karfl›laflt›r›lmas›na hizmet edecek ve
iflletmenin karfl› karfl›ya oldu¤u risk ve
getiriler hakk›nda ilgililere daha do¤ru
ve kesin bilgiler sa¤layacakt›r.
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AKGÜL, ATAMAN, Baflak; AKAY,
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Financial Reporting Standart FRS 14
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UMS),
http://www.ccde.eov.se/frs/Frs 14.htm.
GIRNS, David; “Applying International
Accounting Standarts”, Butterworths,
Second Edition - 1999, p.748
“IASB’den haberler”, D›fl Haberler
Bülteni, Türkiye Muhasebe Uzmanlar›
Derne¤i, Ekim- Kas›m 2003, say›:12, s.6
“IASB’den haberler”, D›fl Haberler
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Marmara Üniversitesi, ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü,
Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi

0- Girifl
üreselleflen dünyada, uluslararas› muhasebe standartlar› çok büyük bir
önem arzetmektedir. Avrupa Birli¤ine üye ülkeler için 2005 y›l›ndan
itibaren, kullan›m›n›n zorunlu hale gelmesiyle de kuflkusuz çok daha genifl
bir uygulama alan› bulacakt›r.
Uluslararas› finansal raporlama standartlar› (IFRS) ad› alt›nda tekrar gözden
geçirilen bu standartlar›n Avrupa Birli¤ine geçifl süreci içerisindeki Türkiye
içinde önemi büyüktür. Bu çal›flmada 16 no’lu standard›n maddi duran
varl›klar›n amortisman›na iliflkin düzenlemeleri içeren bölümü incelenmifltir.
Öte yandan Türkiye’de, 5024 say›l› kanunla yap›lan de¤ifliklikle, Vergi Usul
Kanuna enflasyon düzeltmesine iliflkin hükümler getirilmifltir. Ayn› kanunla,
enflasyon düzeltmesini tamamlamay›c› nitelikte Vergi Usul Kanunda baz›
düzenlemelerde yap›lm›flt›r. Maddi duran varl›klar›n amortisman›nda
kullan›lacak oranlar›n tesbitinde faydal› ömürlerinin esas al›nmas›n› da içeren bu
düzenleme çal›flmada incelenmifl ve son olarak bu iki düzenleme birbiriyle
karfl›laflt›r›lm›flt›r.
1- Uluslararas› Muhasebe Standard› 16 Kapsam›nda Maddi Duran Varl›klar›n
Amortisman›
16 1 no’lu standartta maddi duran varl›klar›n amortisman›na 2 iliflkin aç›klamalar
yap›lm›flt›r. Buna göre, maddi duran varl›¤›n amortismana tabi tutulacak tutar›,
sözkonusu varl›¤›n faydal› ömrü boyunca sistematik olarak ayr›lacakt›r. (IAS 16,
paragraf 41) Duran varl›klar›n maliyetlerinin yararlan›ld›klar› dönemlere amor1
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IAS 16, maddi duran varl›klar›n amortisman hesaplamalar› ile ilgili olan IAS 4’ün yerini alm›flt›r.
Standartta amortisman, bir varl›¤›n amorti edilebilir k›sm›n›n faydal› ömrü boyunca sistematik olarak
da¤›t›m› olarak tan›mlanm›flt›r.

tisman yoluyla da¤›t›lmas›, dönemsellik ilkesi gere¤idir. (Epstein, B.Mirza,
A, 2002, 292)
Uygulanan amortisman yöntemi,
iflletme taraf›ndan kullan›lan varl›ktan
elde edilecek ekonomik yararlar›n kullan›lma biçimini yans›tmal›d›r. (IAS
16, paragraf 41)
Duran varl›¤›n faydal› ömrünün belirlenmesinde bir çok faktör gözönüne
al›nmal›d›r. Bu faktörler; teknolojik
de¤ifliklikler, normal s›n›rlardaki
bozulmalar, fiziksel kullan›mdan kaynaklanan y›pranmalar, yasal veya di¤er
k›s›tlamalard›r.
Standartta, duran varl›¤›n faydal›
ömrünü saptamak için afla¤›daki faktörlerin dikkate al›naca¤› belirtilmifltir.
(IAS 16, paragraf 41)
a. Varl›¤›n iflletme taraf›ndan beklenen
kullan›m süresi. Kullan›m süresi,
varl›¤›n kapasitesine ya da üretim miktar›na göre belirlenmektedir.
b. ‹flletmenin bak›m› ve onar›m program›, varl›¤›n kullan›laca¤› vardiya
say›s› gibi faaliyete dayanan faktörlere
ba¤l› olarak meydana gelen ve varl›¤›n
kullan›lmad›¤› dönemdeki eskime ve
y›pranma.
c. Üretimdeki de¤ifliklik veya yeniliklerden kaynaklanan teknik eskime
veya ürün veya hizmete olan piyasa
talebindeki de¤ifliklik.
d. Kiralamayla iliflkili vade bitimi gibi
varl›¤›n kullan›m›na iliflkin yasal veya
benzeri s›n›rlamalar.
Bundan baflka, maddi duran varl›¤›n
faydal› ömrünün belirlenmesinde baz›
özel
durumlarda
standartta
belirtilmifltir.

Varl›¤›n kay›tl› tutar› zaman esas›na
göre belirlenmifl ise, varl›¤›n fiziksel
ömrü de¤il, ifllemenin varl›ktan faydalanma süresi esas al›nmaktad›r.
(Epstein, B, Mirza, A, 2002, 294)
Bunun için, teknolojik eskime, afl›nma,
y›pranma gibi hususlar, varl›¤›n faydal› ömrünün ilk defa belirlenece¤i
zaman göz önüne al›nmal›d›r. Ayn›
zamanda, iflletmenin bak›m onar›ma
iliflkin politikalar› da bu ölçüme etki
etmektedir. Ayn› varl›k, farkl› sahiplerin kullan›m›nda, bak›m onar›m
faaliyetlerine verilen öneminde paralelinde, daha uzun veya daha k›sa
ekonomik ömre sahip olabilmektedir.
Benzer flekilde, ayn› varl›k kullan›m
amac›na ba¤l› olarak, daha uzun veya
daha k›sa ekonomik ömre sahip olabilmektedir. (Epstein, B, Mirza, A,
2002, 294) Örne¤in depolama ya da
üretim için kullan›lan binan›n faydal›
ömrü, ayn› binan›n showroom olarak
kullan›lmas› durumuna k›yasla daha
uzundur. Burada fiziksel ömür de¤il
ekonomik ömür söz konusudur.
Faydal› ömrün tesbitine iliflkin bir
baflka nokta ise, her biri farkl› faydal›
ömre sahip bölümlerden oluflan bir
binan›n nas›l amorti edilece¤idir.
Örne¤in, ›s›tma merkezi, çat› kat› gibi
farkl› yap›sal bölümlerden oluflan bir
bina birleflik varl›k say›lmakta ve her
bölüm için ayr› hesaplama yap›lmaktad›r. Bunun sebebi, her bir bölümün
farkl› faydal› ömre sahip olmas›d›r.
Örne¤in, ›s›tma merkezinin faydal›
ömrü 20 y›l iken, çat› bölümünün faydal› ömrü 15 y›l olabilir. Dolay›s›yla
bunlar›n amortisman hesaplamalar› da

farkl› olacakt›r. Ancak muhasebenin
önemlilik ilkesi gere¤i, bu tutarlar,
mali tablolarda birlefltirilmelidir.
Gene, faydal› ömrün tesbitinde bir
baflka önemli hususta, arsa ve binalara
iliflkindir. Buna göre, arsa ve binalar
bir arada iktisap edilmifl olsalar dahi,
ayr›labilen varl›klard›r ve muhasebe
ilkeleri gere¤i ayr› olarak muhasebelefltirilirler. (IAS 16, paragraf 45)
Bofl arsa ve araziler normalde s›n›rs›z
bir ömre sahip olduklar›ndan amortismana tabi tutulmamaktad›r. Binalar
s›n›rl› ömre sahip olduklar›ndan amortismana tabi tutulabilir varl›klard›r.
Binan›n üzerinde bulundu¤u arsan›n
de¤erinde meydana gelen art›fl, binan›n
faydal› ömrünün belirlenmesini etkilememektedir.
Kullan›lan amortisman yöntemine
bak›lmaks›z›n, varl›¤›n tahmin edilen
faydal› ömrü dönemler itibariyle revize
edilmelidir. (Epstein, B, Mirza, A,
2002, 298) Tahmin edilen faydal›
ömürde de¤ifliklik, geçmiflte hesaplanan ve kay›t edilen amortisman
tutarlar›n› etkilememeli ve de¤iflikli¤in
yap›ld›¤› dönem ve sonraki dönemlere
uygulanmal›d›r. Faydal› ömrün tahminine iliflkin afla¤›daki gibi bir örnek
verilebilir; (Epstein, B, Mirza, A,
2002, 299)
100.000.000.000 TL maliyetli ve üretim ömrünün, iktisap tarihinde 10 y›l
olarak belirlendi¤i bir varl›k için normal amortisman yöntemi uygulanmakta ve hurda de¤er göz ard› edilmektedir. Varl›¤›n iktisab›ndan 2 y›l sonra,
yönetim varl›¤›n tahmini faydal›
ömrünü 6 y›l olarak belirlemifltir. Bu

zamana kadar varl›¤›n defter de¤eri de
80.000.000.000
TL
(100.000.000.000x8/10) olmufl kalan
ve beklenen faydal› ömürde 4(6-2)
y›ld›r. Bu durumda 3.y›l›n ve bundan
sonraki her döneme iliflkin amortisman
tutar› 20.000.000.000 TL olacakt›r.
Yukar›da bahsedilen amortisman
hesaplamalar›, sadece uluslararas›
muhasebe standartlar›nda kabul edilmifltir. Fakat de¤iflik ülkelerdeki vergi
yasalar›na göre yap›lacak amortisman
hesaplamalar› farkl›l›k göstermektedir.
Amortisman hesaplamalar› ile ilgili,
vergisel amaçlar ile finansal tablo
amaçlar› farkl› oldu¤undan ertelenmifl
vergi do¤acakt›r. (Epstein, B, Mirza,
A, 2002, 299)
1.1. Hurda De¤erin Tespiti
Varl›¤›n amortismana tabi tutulacak
tutar›, varl›¤›n hurda de¤eri indirildikten sonra bulunmaktad›r. Uygulamada
hurda de¤er genelde önemsiz olarak
kabul edilmekte ve gözard› edilmektedir. (Epstein, B, Mirza, A, 2002, 297)
Ancak
bu
kavram
standartta
aç›klanm›flt›r.
Tarihi
maliyetin
kullan›lmas› durumunda, hurda de¤er,
faydal› ömrün sonunda, varl›¤›n beklenen de¤erinin para birimi cinsinden
ifadesidir.
‹flletmede benchmark yöntemi uyguland›¤›nda ve hurda de¤er önemli bir
tutar oldu¤unda, iktisap tarihinde
hurda de¤er tahmin edilmekte ve fiyat
de¤iflikliklerinde art›r›lmaktad›r. (IAS
16, paragraf 46) Ancak standartta izin
verilen alternatif yöntem (yeniden
de¤erleme) uyguland›¤›nda, varl›¤›n

yeniden de¤erlemeye tabi tutuldu¤u
her dönemde yeni bir tahmin
yap›lmaktad›r. (IAS 16, paragraf 46)
Hurda de¤erin tahmini, tahminin
yap›ld›¤› gün, faydal› ömrünün sonuna
gelmifl ve tahmini yap›lan varl›¤›n kullan›laca¤›, benzer koflullar alt›nda
faaliyette bulunmufl olan benzer
varl›klar›n hurda de¤eri baz al›narak
yap›lmaktad›r. (IAS 16, paragraf 46)
Hurda de¤er tesbit edilirken, varl›¤›n
elden ç›kar›lmas›nda oluflmas› beklenen maliyetlerin düflülmesi gerekmektedir. Baz› durumlarda varl›klar›n
negatif bir hurda de¤eri olabilmektedir. Örne¤in varl›¤›n elden ç›kar›lmas›
s›ras›nda parasal harcama gerektiren
maliyetlere katlan›lmas› gerekiyorsa
ya da tesisin önceki duruma getirilmesi gerekiyor ise hurda de¤er negatif
olabilmektedir. (Epstein, B, Mirza, A,
2002, 298)

1.2. Kullan›lacak Amortisman
Yöntemleri
Standartta bir varl›¤›n faydal› ömrü
boyunca çeflitli amortisman yöntemleri
ile sistematik bir flekilde amortismana
tabi tutulaca¤› belirtilmifltir. (Akgül,
B., Akay, H., 2003, 92) Standartta ad›
geçen
amortisman
yöntemleri
flunlard›r:
• Do¤rusal (normal) amortisman yöntemi
• Azalan Bakiyeler üzerinden amortisman yöntemi
• Üretim Miktar›n› esas alan amortisman yöntemi
Ancak IAS 16’da yukar›daki amortisman yöntemleri say›lmakla birlikte,

gerekli durumlarda di¤er amortisman
yöntemlerinin kullan›lmas› konusunda
serbestlik getirilmifltir.
IAS 16’ya göre uygulanan amortisman
yöntemleri periyodik olarak gözden
geçirilmeli ve e¤er varl›ktan beklenen
faydada de¤ifliklik sözkonusu ise farkl›
ve daha uygun bir yönteme geçilmelidir.
Afla¤›da standartta ad› geçen ve kullan›m›na izin verilen di¤er amortisman
yöntemleri aç›klanm›flt›r. (Epstein, B,
Mirza, A, 2002, 294-297)
1.2.1. Zaman Bazl› Amortisman
Yöntemleri
1.2.1.1. Normal Amortisman Yöntemi
Bu yöntemde, amortisman gideri,
varl›¤›n ömrü boyunca eflit olarak
oluflmaktad›r. Buna göre bir dönemlik
amortisman gideri flu flekilde hesaplanacakt›r.
Maliyet veya Maliyet Yerine Geçecek
De¤er - Hurda De¤er
Tahmin Edilen Faydal› Ömür
1.2.1.2. H›zland›r›lm›fl Yöntemler
Bu yöntemde amortisman gideri,
varl›¤›n faydal› ömrünün ilk y›llar›nda
daha fazla sonraki y›llarda daha azd›r.
IAS 16’da sadece bir h›zland›r›lm›fl
yöntemden bahsedilmektedir. Buda
azalan bakiyeler yöntemidir. Ancak,
di¤er amortisman yöntemleri, farkl›
ülkelerde, önceki ve halihaz›rda uygulamadaki
di¤er
muhasebe
standartlar›nda yürürlüktedir.
a-Azalan Bakiyeler Yöntemi : Normal
amortisman yöntemine göre belirlenen
oran›n iki kat›n›n ilgili y›l›n bafl›ndaki
net defter de¤eri ile çarp›m›d›r.

Normal Amortisman Tutar› =

1
Tahmin Edilen Faydal› Ömür

b-Di¤er H›zland›r›lm›fl Amortisman Yöntemi ise Y›l Say›lar› Toplam›
Yöntemidir. Bu yöntem genelde Amerika’da ve baz› ülkelerde de uygulanmaktad›r.
Bu yöntemin uygulanmas›nda, duran varl›¤›n kullan›m süresi içerisindeki hesap
dönemi say›lar› toplanmakta ve her hesap dönemine ait amortisman oran›, ilk
dönem karfl›s›na son dönemin say›s› yaz›larak yap›lan s›ralamaya göre o döneme
ait say›n›n, dönem say›lar› toplam›na bölünmesi suretiyle bulunmaktad›r.
(Güvemli, O. 1998, 86) Bu yöntemde bölen say› de¤iflmemekte, bölünen say›
hesap dönemlerine göre giderek azalmaktad›r. (Güvemli, O. 1998, 86)
Amortisman Tutar› = (Maliyet - Hurda De¤er) x Uygulanabilir Oran
Uygulanabilir Oran =

Kalan Y›l Say›s› (Y›lBafl›ndan ‹tibaren)
Y›l Say›lar›n›n Toplam›

Örne¤in 5 y›l ekonomik ömrü olan bir varl›¤›n hurda de¤eri yoktur. 1. y›l amortisman tutar› 5/15 oran›ndan, 2. y›l 4/15 oran›ndan hesaplan›r ve bu böylece
ekonomik ömrün sonuna kadar devam eder.
1.2.1.3 Bugünkü De¤er Yöntemleri: Bu amortisman yönteminin özelli¤i, ilk
y›llarda daha az, sonraki y›llarda daha yüksek tutarda amortisman hesaplanmas›d›r. Varl›¤›n ömrü boyunca sabit kalan bir getiri oran›na sahip oldu¤u
durumlarda uygulanan bir yöntemdir. Bu amortisman yönteminin uygulanmas›nda paran›n zaman de¤eri de gözönüne al›n›r.
a. ‹tfa Fonu Yöntemi – Anuite formülünün gelecek de¤eri kullan›l›r.
b. Anuite Yöntemi – Anuite formülünün bugünkü de¤eri kullan›l›r.
Bugünkü de¤er yaklafl›m›, hesaplanmas›ndaki karmafl›kl›k nedeniyle uygulamada nadiren karfl›lafl›lan, ancak teorik olarak geçerlili¤i olan bir yöntemdir.
Uluslararas› muhasebe standard›nda bu yöntemden bahsedilmemifltir. Sadece
normal, azalan bakiyeler ve toplam üretim birimi yöntemleri kabul edilmifltir.
Ancak standartta, “amortismana tabi tutar›n sistematik ve rasyonel olarak faydal›
ömre tahsisinde çeflitli yöntemler kullan›labilir”, ifadesi bulunmaktad›r. Bu ifadeden de anlafl›laca¤› üzere standartta ad› geçmeyen di¤er yöntemlerde
kullan›labilmektedir.

1.2.2 K›smi Amortisman (K›st
Amortisman)
IAS
16’da
bu
yöntemden
bahsedilmemesine ra¤men, y›l içinde
varl›k edinimi ya da elden
ç›kar›lmas›nda bütün y›l›n amortisman› eflit tutarlara bölünerek ilgili
muhasebe dönemine isabet eden k›sm›
giderlefltirilmektedir.
Bu
ifllem,
dönemsellik
ilkesinin
gere¤i
yap›lmal›d›r.
Ancak, ayn› cinsten varl›klar›n
oluflturdu¤u bir grup içinden varl›k,
düzenli olarak al›n›p sat›l›yorsa
afla¤›daki alternatiflerden biri uygulanacakt›r.
1- ‹ktisap edinilen y›l›n tamam› için
amortisman ayr›l›r, elden ç›kar›m›n
yap›ld›¤› y›l hiç amortisman ayr›lmaz.
2- ‹ktisap edinilen y›l›n yar›s› için
amortisman ayr›l›r, elden ç›kar›m›n
yap›ld›¤› y›lda da yar›m y›ll›k amortisman ayr›l›r.
1.2.3. Aktüel Fiziksel Kullan›ma
Dayanan Amortisman Yöntemleri –
Toplam Üretim Birimi Yöntemi (veya
Üretim Birimi Yöntemi)
Amortisman tutar› ayn›, zamanda ilgili
y›lda varl›¤›n üretti¤i birim say›s›na
göre de belirlenebilmektedir. Genelde
“Üretim Birimi Yaklafl›m›” olarak bilinen bu yöntem IAS 16’da “Toplam
Üretim Birimi Yöntemi” olarak
tan›mlanm›flt›r.
Bu amortisman ay›rma yöntemi,
yapaca¤› üretim miktar› ya da görece¤i
hizmet önceden bilinen duran varl›klar
için
amortisman
ayr›m›nda
yararlan›labilir nitelik tafl›maktad›r. Bu

yönteme “De¤iflken Amortisman
Yöntemi” de denilmektedir. (Asafkan,
K. 34’den Güvemli, O. 1998, 68) Bu
adland›rmaya
de¤er
kayb›n›n
farkl›laflmas›na göre, her hesap döneminde ayr›lan amortisman tutar›n›n
de¤iflmesi neden olmaktad›r.
Daha çok beklenen ömrü, üretim
ç›kt›s› cinsinden ifade edilebilen
varl›klar için uygulanabilecek bir yöntemdir. Bu varl›klara örnek olarak
özellikle
makineleri
vermek
mümkündür. (Kerviler, I, Kerviler, L.
1997, 152) Dönemler boyunca, üretimdeki azalma dolay›s›yla, makinan›n
daha az kullan›ld›¤› zamanlar olacakt›r. Makinan›n az kullan›m› da,
ömrünün uzamas›na neden olacakt›r.
Böyle bir durumda, her dönemde ayn›
amortisman tutar›n›n gider olarak kay›t
edilmesi, yani normal ya da azalan
bakiyeler yöntemi kullan›larak amortisman ayr›lmas› uygun olmayacakt›r.
Bunun d›fl›nda, varl›klar›n amortisman
tutarlar› stoklar hesab›na yükleniyorsa;
üretimin
uzad›¤›
dönemlerde
maliyetler yüksek olacak ve net
gerçekleflebilir de¤eri aflacakt›r. Bunun
önlenmesi için, üretim birimi
yaklafl›m›na göre amortisman hesaplamas› yap›lmal›d›r.

Amortisman Oran› =

Maliyet - Hurda De¤eri

Beklenen Kullan›m Ömrü Boyunca Varl›¤›n Üretece¤i Tahmini
Birim Say›s›

Üretim Birimi Yöntemine Göre Amortisman Tutar› =
Amortisman Oran›xDönem ‹çinde Üretilen Birim Say›s›
Duran varl›¤›n de¤er kayb›n›n saptanmas›nda. üretim miktar› ya da hizmet miktar›n›n esas al›nmas› ya da çal›flma süresinin esas al›nmas› duran varl›¤›n özelli¤ine göre de¤iflecektir. Örne¤in kamyonda de¤er kayb› yol gitmesine, kepçede
ise çal›flma saatine daha fazla ba¤›ml›d›r. Ayn› biçimde bir frezenin çal›flma saatinin, bir döküm tesisinin de üretim miktar›n›n de¤er kayb› hesab›nda esas
al›nmas› daha gerçekçi olabilir. (Güvemli, O. 1998, 69)
Bu yöntemin, de¤er kayb› saptanmas›nda öteki yöntemlere göre, daha gerçekçi
oldu¤u ileri sürülmektedir. Çünkü, öteki yöntemlerin ço¤u kullan›m süresini
hesap dönemi say›s› olarak daha bafllang›çta saptamakta ve duran varl›¤›n amortismana konu de¤erini, bu hesap dönemi süresine bölmek suretiyle her hesap
dönemindeki de¤er kayb›n› saptamaya çal›flmaktad›r. Baflka bir deyiflle her
dönemde gerçekleflen kullan›m› gözönünde tutmamaktad›rlar. Oysa bu yöntemde gerçekleflen kullan›m ile de¤er kayb› iliflkisi esas al›nmakta ve dolay›s›yla
daha gerçekçi davran›lm›fl olmaktad›r. (Güvemli, O. 1998, 69)
Kullan›m d›fl› de¤erden düflmelerin gözönünde tutulmamas› ise, yöntemin
sak›ncal› yan›n› oluflturmaktad›r. H›zl› büyüyen bir kuruluflun mevcut binas› k›sa
sürede yetersiz duruma düflebilir. Bu durum da, daha büyük bir binaya
tafl›n›lmas› zorunlulu¤u do¤ar. Bu durumda üretim miktar›, hizmet miktar› ya da
yararlanma süresi gibi k›staslar›n önemi kalmayacakt›r. (Güvemli, O. 1998, 69)
Yöntemden yararlanmas›n›n bir baflka güçlü¤ü de, üretim ya da hizmet miktar›n›n saptamas›n›n, hizmet süresinin belirlenmesinin ancak az say›da duran
varl›kta mümkün olmas›d›r. Bu durum, yöntemden genifl bir biçimde yararlanmay› engellemektedir.
Yöntemden yararlanmada bir baflka sorun da, kullan›lan yerin ve iflin özelli¤inin
duran varl›¤›n üretim miktar› ya da çal›flma süresinin belirlenmesinde gözönünde
tutulmas› zorunlu¤udur. Afla¤›da bu yöntem bir örnek yard›m›yla aç›klanm›flt›r.
(Anthony R., Breitner, L. 2003, 92)
G iflletmesi 2003 y›l›nda 44.000 $ karfl›l›¤› 66.000.000.000 TL’ye bir kamyon
sat›n alm›flt›r. Bu kamyonun 100.000 km hizmet sa¤layaca¤› düflünülmektedir.
Hurda de¤eri 4.000 $ karfl›l›¤› 6.000.000.000 TL’ d›r.

Amortisman Maliyeti : 66.000.000.000 – 6.000.000.000 = 60.000.000.000 TL
Kilometre Bafl›na Tahmin Edilen Maliyet =
2004 y›l›nda 15.000 km kullan›lm›flt›r.
Buna göre Amortisman Tutar›
600.000 x 15.000 =9.000.000.000 TL

60.000.000.000
100.000

= 600.000 TL

1.2.3.1 Kullan›m D›fl› B›rakma (Emekliye Ay›rma) Yöntemi
Su, elektrik, telefon, havagaz› flebekeleri ve demiryollar›nda yararlan›lan bir
amortisman yöntemidir. (Güvemli, O. 1998, 75) Sözü edilen flebeke ve demiryollar›nda ba¤lant›lar, direkler gibi varl›k bölümleri parça parça de¤ifltirilebilir.
Böylece tüm donat›m›n çal›flmaya devam etmesi sa¤lanm›fl olmaktad›r. Bu yönteme göre ayr›lacak amortisman, tüm donan›m›n kullan›m d›fl› b›rak›lan bölümü
ile ilgilidir. Yani varl›¤›n maliyeti, hizmet d›fl› b›rak›ld›¤›nda giderlefltirilmektedir.
1.2.3.2. Yerine Yenisini Koyma Yöntemi
Bu yönteme göre, kullan›m d›fl› b›rak›lan bölümün de¤eri ile ilgilenilmemekte,
eskiyen bölümün yerine konulan yeni varl›k tutar› amortisman konusu olmaktad›r. (Güvemli, O. 1998, 76) Hesaplara tafl›nm›fl olan varl›¤›n ilk maliyeti ve
yerine koyma maliyeti, yerine koyma döneminde gider olarak yaz›lmaktad›r.
Yöntemin uygulanmas›nda, duran varl›k, kay›tlarda sat›n alma de¤eri ile sürekli
olarak korunmaktad›r. (Güvemli, O. 1998, 76)
1.2.3.3. Kümelendirme Yöntemi (Grup Yöntemi) 3
Bu yöntemde varl›¤›n say›s› ile grup amortisman›n veya tek varl›klar›n birleflmifl
tutarlar›n›n a¤›rl›kl› ortalamas› al›nmaktad›r. Grup, benzer varl›klardan,
birleflmifl tutarlar ise benzer olmayan varl›klardan oluflmaktad›r.
Her Varl›¤›n Tek Bafl›na Olan Normal Amortisman›
Amortisman Oran› =
Toplam Varl›k Maliyeti
Amortisman Gideri = Amortisman Oran›xToplam Grup Maliyeti (Birlefltirilmifl Tutarlar)
3

Literatürde amortisman yöntemleri çok çeflitlidir.
Daha fazla bilgi için bkz Güvemli, O. “Amortismanlar, Yeniden De¤erleme Uygulamalar›, 2.Bask›,
Avc›ol Matbaac›l›k, Proje Dan›fl A.fi, ‹stanbul, 1998.

1.3. Amortisman Yönteminin Gözden
Geçirilmesi
Maddi duran varl›k için uygulanan
amortisman yöntemi periyodik olarak
gözden geçirilmeli ve bu varl›klar›n
beklenen ekonomik faydalar›n›n kullan›lma biçiminde belirgin farkl›klar
tesbit edildi¤i zaman, uygulanan yöntem kullan›lma biçimini yans›tacak
flekilde de¤ifltirilmelidir. (IAS 16,
paragraf 49) Amortisman yönteminde
böyle bir de¤iflikli¤e ihtiyaç duyuldu¤unda muhasebe tahminlerindeki
de¤ifliklik olarak cari ve gelecek
dönemlerin amortisman tutarlar›
düzeltilmektedir. (IAS 16, paragraf 49)
Standartta, mali tabloda yer alan her
maddi duran varl›k grubunun amortisman›na iliflkin afla¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas› öngörülmüfltür.
- Kullan›lan amortisman yöntemi
- Faydal› ömür veya kullan›lan amortisman oranlar›
Dönem bafl› ve dönem sonundaki
brüt kay›tl› de¤er ve birikmifl amortisman tutar›
- Amortisman tutar›
Daha öncede ifade edildi¤i gibi, amortisman yönteminin seçimi ve faydal›
ömrün tahmini standartta iflletmenin
yarg›s›na b›rak›lm›flt›r. Bundan dolay›,
uygulanan amortisman yöntemi ve tahmin edilen faydal› ömür veya amortisman oranlar›n›n aç›klanmas›, mali
tablo
kullan›c›lar›na
yönetim
taraf›ndan seçilmifl politikalar›n göz4

den geçirilmesine ve di¤er iflletmelerle
karfl›laflt›rmalar yapmaya imkan
tan›yan bilgiler sa¤lamaktad›r.
2- Vergi Usul Kanunu’nda Maddi
Duran Varl›klar›n Amortisman›
Vergi Usul Kanununda, normal amortisman, azalan bakiyeler üzerinden
amortisman ve fevkalade amortisman
yöntemleri kabul edilmifltir. (VUK,
Madde 315, 317) Ayr›ca madenlerin
amortisman›na iliflkin özel bir düzenleme mevcuttur. (VUK, Madde 316)
5024 say›l› kanunun 3. maddesi ile
VUK
Madde
315’de
yap›lan
de¤ifliklikle, önceden iflletmeler amortismana tabii maddi duran varl›klar›n
de¤erini %20 oran›ndan fazla olmamak üzere, serbestçe tesbit ettikleri
oranlar üzerinden yok ederlerken, yeni
düzenlemeyle %20 oran›na kadar iflletmelerce serbestçe belirlenen bu oran›n
tesbiti
Maliye
Bakanl›¤›na
b›rak›lm›flt›r. Buna göre Bakanl›k, her
bir varl›¤›n faydal› ömrünü dikkate
alarak, oranlar› tesbit ve ilan edecektir 4.
Ayn› flekilde, iflletmeler azalan
bakiyeler üzerinden amortisman
ay›rma yöntemini seçmeleri halinde
oran› eski düzenleme ile %40’›
geçmemek üzere serbestçe belirlerlerken, yeni düzenleme ile bu oran
kald›r›lm›fl ve uygulanacak amortisman oran›n›n normal amortisman
oran›n›n iki kat› oldu¤u aç›klanm›flt›r.
Sonuç olarak, amortisman mevzuat›na
getirilen düzenlemelerin en önemli

Maliye Bakanl›¤›nca, sözkonusu oranlar 28.04.2004 tarihli, 25446 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan 333
no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i ile aç›klanm›flt›r.

noktas›, varl›¤›n amortismana tabi
tutulmas›nda faydal› ömür esas›na
geçilmesidir. Varl›kta meydana gelen
fiziki afl›nma ve y›pranma, teknolojik
y›pranma gibi faktörlerin gözönüne
al›narak tesbit edilen faydal› ömür,
kuflkusuz amortisman hesaplamalar›n›
çok daha hassas ve etkin k›lacakt›r.
Her bir varl›k için ayr› ayr› belirlenen
faydal› ömür ve buna ba¤l› uygulanacak
amortisman oran›, enflasyon düzeltmesi
mant›¤›na uygun bir yaklafl›m olacakt›r.
(‹leri, 2004, 157) Çünkü enflasyon
düzeltmesinin amac›, paran›n sat›n alma
gücündeki de¤iflmeler nedeniyle gerçek
durumu yans›tmayan mali tablolar›n,
gerçek durumu yans›t›r hale gelmelerini
sa¤lamak üzere düzeltme ifllemine tabi
tutulmas› olarak aç›klanm›flt›r. Bu
aç›dan, duran varl›¤›n amortismana tabi
tutulmas›nda faydal› ömrün esas
al›nmas›, enflasyon düzeltmesini
tamamlayan bir yaklafl›md›r.
3- Uluslararas› Muhasebe Standard› ‹le
Vergi Usul Kanunundaki
Düzenlemelerin Karfl›laflt›r›lmas›
Aç›klamalardan da görüldü¤ü üzere,
gerek 16 no’lu uluslararas› muhasebe
standard›nda, gerekse Vergi Usul
Kanunundaki son düzenleme ile, duran
varl›klar›n amortisman›nda faydal›
ömürleri esas al›nmaktad›r. Ancak her
ne kadar iki düzenlemede de “faydal›
ömür” esas al›nmakta ise de, varl›klar›n
faydal› ömrünü belirleyecek merciler
birbirinden farkl›l›k göstermektedir.
Uluslararas› muhasebe standard›nda,
faydal› ömrün tesbiti iflletmelere
b›rak›l›rken, Vergi Usul Kanunundaki
ilgili düzenlemede bu tesbit Maliye
Bakanl›¤›n›n yetkisine verilmifltir.
Standartta, varl›¤›n tahmin edilen faydal› ömrünün dönemler itibariyle

revizyona tabii tutulmas› ve tahmin
edilen faydal› ömürdeki de¤iflikli¤in,
yap›ld›¤› dönem ve sonras›na uygulanmas› gerekti¤i ifade edilirken, Vergi
Usul Kanununda bu hususa iliflkin bir
düzenleme yap›lmam›flt›r. Oysa faydal›
ömür esas›, literatürde tahmine ve sonras›nda tahminde meydana gelen
de¤iflikliklerin düzeltilmesi esas›na
dayanmaktad›r.
Seçilecek
amortisman
yöntemi
konusunda ise, standartta, her ne kadar
normal amortisman, azalan bakiyeler
üzerinden amortisman ve üretim miktar›n› esas alan amortisman yöntemleri
say›lm›fl olsa da, gerekli durumlarda
di¤er amortisman yöntemlerinin kullan›lmas› konusunda serbestlik getirilmifltir.
Standartta yer alan “Uygulanan amortisman yöntemlerinin periyodik olarak
gözden geçirilmesi ve varl›klardan beklenen fayda da de¤ifliklik söz konusu
olmas› durumunda farkl› ve daha uygun
bir yönteme geçilmesi” ibaresi bunun
kan›t›d›r.
Vergi Usul Kanununda, normal amortisman yöntemi ve h›zland›r›lm›fl amortisman yöntemleri; azalan bakiyeler
üzerinden amortisman ve fevkalade
amortisman yöntemleri say›lm›flt›r. Bu
yöntemler d›fl›nda di¤er yöntemlerin
kullan›lmas› sözkonusu de¤ildir.
Sadece iflletmenin azalan bakiyeler
üzerinden amortisman ay›rma yönteminden normal amortisman yöntemine
geçilmesine imkan tan›nm›flt›r.
Standartta hurda de¤er kavram›
aç›klanm›fl ve tahminine iliflkin bir
tak›m esaslar belirlenmifltir. Vergi Usul
Kanununda ise hurda de¤ere iliflkin bir
düzenleme getirilmemifltir.

4- Sonuç
Çal›flmada, maddi duran varl›klar›n
amortisman›na
iliflkin
hususlar›
aç›klayan 16 no’lu uluslararas›
muhasebe standard› ile, Vergi Usul
Kanunundaki konuya iliflkin düzenlemeler incelenmifltir.
Yap›lan de¤erlendirmede, maddi duran
varl›klar›n amortisman›nda, varl›k lar›n
faydal› ömürlerinin esas al›n mas›,
Kanunun, uluslararas› muhasebe standard› ile uyumlaflmas›nda önemli bir
aflama oldu¤u tesbit edilmifltir.
Ancak, kan›m›zca aksakl›k yaratan
husus, sözkonusu faydal› ömrün tesbitine iliflkindir. Standartta aç›kland›¤›
üzere, birbirinden farkl› nitelikteki
varl›klar›n faydal› ömürlerinin tesbiti
birçok
faktöre
dayanmaktad›r.
‹flletmeden iflletmeye, kullan›mdan kullan›ma farkl›l›k gösteren bu varl›klar›n
faydal› ömürlerinin tek merciden belirlenmesi, bu tesbitin do¤rulu¤unu
zedeleyebilecektir.
Farkl› nitelikteki say›s›z duran varl›¤›n
faydal› ömrünü do¤ru olarak tesbit
etmenin tek bir merci taraf›ndan üstlenilmesindeki problem afl›ld›¤›nda
kuflkusuz
amaçlanan
hedefe
ulafl›lacakt›r. Varl›¤›n faydal› ömrünün
tahmininin iflletmelerin flahsi insiyatiflerine b›rakman›n riskleri de kuflkusuz
gözard› edilmemelidir. ‹flletmelerin
karl›l›k dönemlerini dikkate alarak bu
tesbiti sübjektif kriterlerle yapmalar› da
olas›d›r.
Buna ra¤men maddi duran varl›¤›n
amortisman›nda faydal› ömür esas›na
geçilmesi gerek Türkiye’de uygulanmaya bafllanan enflasyon düzeltmesi
uygulamas›n› tamamlay›c› olmas›,
gerekse uluslararas› muhasebe standartlar› ile entegrasyonu sa¤lamas›
aç›s›ndan faydal› bir uygulamad›r.
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1. G‹R‹fi
›llard›r süregelen enflasyon Türk Lira’s›n› bol s›f›rl› bir paraya çevirmifltir.
Zenginli¤in bir ifadesi olarak kullan›lan “milyoner” veya “milyarder”
sözcükleri zamanla esprisini kaybetmifl; bugün art›k herkes deyim
yerindeyse “milyoner” veya “milyarder” olmufltur. Halbuki nüfusun önemli bir
k›sm›n›n açl›k ve yaflam s›n›r›n›n alt›nda hayatla mücadele eder vaziyette oldu¤u
bilinmektedir.
Türk paras›n›n kaybolan itibar›n› yeniden tesis etmek, halk›n ona olan inanc›n›
ve güvenini yeniden sa¤lamak, dolay›s›yla düflürülen enflasyonla birlikte ekonomide psikolojik bak›mdan olumlu bir ortam oluflturmak amac›yla uzun süredir
konuflulagelen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen “paradan alt› s›f›r at›lmas›”
5083 say›l› Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakk›nda Kanun ile (31.1.2004
tarih ve 363 say›l› Resmi Gazete) 2005 y›l›n›n bafl›ndan itibaren gerçekleflecektir. Yeni Türk Liras› (YTL) ve Yeni Kurufl (YKr) böylelikle resmen Türk
insan›n›n ekonomik yaflam›na girecektir. Resmen; çünkü ekonomik yaflam
gözlemlendi¤inde bu uygulaman›n zaten varoldu¤u görülecektir: Örne¤in hesab›
- kitab› kolaylaflt›rmak ad›na bugün vitrinlerde, pazarlarda, çarfl›larda ürünlerin
(hizmetlerin) etiketlerinden s›f›rlar genellikle at›lmaktad›r. Mali tablolarda,
bütçelerde de s›f›rlar tablonun bafl›nda parantez içlerinde gösterilir olmufltur.
Bu yeni uygulaman›n beklenen psiko-ekonomik yararlar›n›n yan›nda özellikle
muhasebe aç›s›ndan baz› sorunlar do¤uraca¤› düflünülmektedir. Bu makale,
meslek mensuplar›ndan gelen soru ve elefltiriler üzerine Gelirler Genel
Müdürlü¤ü’nce (GGM) haz›rlanan1 “Yeni Türk Liras›na (YTL) Geçiflte “Özel
Muhasebe” Alan›nda Karfl›lafl›labilecek Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Tasla¤›”
referans al›narak yaz›lm›fl olup paradan alt› s›f›r at›lmas›n›n do¤uraca¤› olas›
muhasebe sorunlar›n› tart›flarak taslak kesinleflmeden bu sorunlara iliflkin getirilecek baz› çözüm önerileriyle katk› sa¤lamay› amaçlamaktad›r.
1

Bu öneri tasla¤›na “http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf” sayfas›ndan ulafl›labilir.

2. 5083 SAYILI KANUN VE
MUHASEBE UYGULAMALARINA
ETK‹S‹
5083 say›l› Kanun’a göre Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin para birimi 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren art›k
Yeni Türk Liras› (YTL) ve alt birimi
ise Yeni Kurufl’tur (YKr). Türk Liras›
de¤erler
Yeni
Türk
Liras›na
dönüfltürülürken alt› s›f›r at›lacak,
di¤er bir anlat›mla bir milyon Türk
Liras› bir Yeni Türk Liras›’na
(1.000.000 TL = 1 YTL) eflit kabul
edilecektir. YTL cinsinden yap›lan
ifllemlerde yar›m YKr üzerindeki
de¤erler bir Yeni Kurufla tamamlanacak, yar›m YKr ve alt›ndaki
de¤erler ise dikkate al›nmayacakt›r.
Bir YTL ise yüz YKr’ye eflittir (1 YTL
= 100 YKr). TL ile YTL aras›ndaki
de¤iflimlerde yukar›da belirtilen bu
de¤iflim oran› esas al›nacakt›r. An›lan
tarihten sonra kanun, ifllem, yarg›
karar›, hukuki muamele, k›ymetli
evrak ve di¤er belgeler ile ödeme ve
de¤iflim araçlar›nda TL’ye yap›lan
at›flar›n YTL’ye yap›lm›fl say›laca¤›
da belirtilmifltir.
Ancak tedavülde bulunan TL banknotlar ile madeni paralar 01/01/200531/12/2005 tarihleri aras›nda YTL
banknotlarla ve yeni ç›kar›lacak
madeni paralarla birlikte tedavül edecek olup, 2005 y›l› içinde düzenlenecek tarife ve etiketlerde bütün mal
ve hizmet bedellerinin her iki para birimi (TL ve YTL) cinsinden ayr› ayr›
gösterilmesi
mecburiyeti
söz
2

Bkz. “http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf”

konusudur.
Muhasebe
ifllemleri
aç›s›ndan özel kesimi ilgilendiren 5083
say›l› Kanun hükümlerini afla¤›daki
gibi özetlemek mümkündür 2:
1- 31.12.2004 tarihine kadar tüm belgeler TL üzerinden düzenlenecek ve
muhasebe kay›tlar› TL üzerinden
yap›lacakt›r. Bu belgeler ve
muhasebe kay›tlar› aynen olduklar›
gibi muhafaza edilecektir.
2- 31.12.2004 tarihine kadar düzenlenen belgeler aynen muhafaza
edilmekle
birlikte
muhasebe
kay›tlar›
1.1.2005
tarihinde
yukar›da belirtilen de¤iflim oran›
esas al›narak YTL’ye dönüfltürülecek ve bu dönüfltürülen tutarlar ilk
kay›t
maddesi
olarak
muhasebelefltirilecektir.
3- 1.1.2005 tarihinden itibaren düzenlenecek belgeler ve yap›lacak
muhasebe kay›tlar› sadece YTL
üzerinden olacakt›r. 2005 y›l›
boyunca her iki para biriminin de
dolafl›mda olmas› nedeniyle TL
veya YTL’nin veya her ikisinin birlikte kabul edilmesi durumu
de¤ifltirmemektedir. Ancak, etiket
ve tarife listeleri ise 2005 y›l›
boyunca her iki para birimi
üzerinden ayr› ayr› gösterilecektir.
4- 1.1.2005 tarihinden önceki dönemlere iliflkin olmakla birlikte bu tarihten sonra düzenlenecek faturalar,
verilecek beyanname ve bildirimlerin de YTL’ye dönüfltürülmesi ve
YTL üzerinden düzenlenmesi ve
hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir.

3. UYGULAMANIN DO⁄URA CA⁄I OLASI MUHASEBE SORUNLARI
Uygulaman›n 2005 y›l›ndan itibaren bafllamas›yla birlikte özellikle muhasebe
alan›nda baz› sorunlar yaflanmas› muhtemeldir. Bu sorunlar›, Kanun hükümleriyle ilgili Bakanl›¤a flimdiye de¤in intikal eden özel muhasebe alan›na ve
belge düzenine iliflkin sorular› da dikkate alarak afla¤›daki bafll›klar alt›nda ifade
etmek mümkündür:
1. Dönüflüm Sorunu
2. Yuvarlama Sorunu
3. Belgeleme Sorunu
4. Kay›t Sorunu
5. Özel Sorunlar
Yukar›da s›ralanan bu sorunlar afla¤›da s›ras›yla ele al›n›p tart›fl›lmaya
çal›fl›lacakt›r.
3.1. Dönüflüm Sorunu
Uygulaman›n bafllamas›yla birlikte TL ile YTL ve YKr aras›nda bir dönüflüm
sorunu yaflanaca¤› ortadad›r. Bu sorunu üç noktada incelemek mümkündür:

a. TL’yi YTL ve YKr’ye Dönüfltürme: TL, YTL’ye dönüfltürülürken bir milyon
Türk Liras› bir Yeni Türk Liras›’na eflit kabul edilecektir. Bu dönüflüm ‘paradan
alt› s›f›r at›lmas›’ anlam›na gelmekte ve halk aras›nda da böyle bilinmektedir.
Makalenin bafll›¤›nda da özellikle bu flekilde yer verilen bu tabir yanl›fl anlama
sorununa neden olabilecek mahiyettedir 3. Zira ‘paradan alt› s›f›r at›lmas›’
YKr’nin ihmal edilece¤i anlam›na gelmez. Ancak salt anlamda alt› s›f›r at›labilir,
bir YTL’nin alt›ndaki di¤er rakamlar YKr olarak muhakkak dikkate al›n›r.
Örnek 1:
TL
YTL
YKr
YTL ve YKr
1.000.000 TL
=
1 YTL
=
100 YKr
= 1 YTL, 0 YKr
1.250.000 TL
=
1,25 YTL
=
125 YKr
= 1 YTL, 25 YKr
250.000 TL
=
0,25 YTL
=
25 YKr
= 0 YTL, 25 YKr
b. YTL ve YKr’yi TL’ye Dönüfltürme: Burada yukar›da yap›lan ifllemin tam
tersi yap›lacakt›r. YTL ve YKr, TL’ye dönüfltürülürken bir Yeni Türk Liras› bir
milyon Türk Liras›’na eflit kabul edilecektir. Yüz Yeni Kurufl bir Yeni Türk
Liras›’na eflit oldu¤una göre; yüz Yeni Kurufl bir milyon Türk Liras›’na veya
bir Yeni Kurufl on bin Türk Liras›na eflit kabul edilecektir.
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Örnek 2:
YKr
YTL
TL
YTL ve YKr
1 YTL, 0 YKr
=
100 YKr
=
1 YTL =
1.000.000 TL
1 YTL, 25 YKr
=
125 YKr
=
1,25 YTL =
1.250.000 TL
0 YTL, 25 YKr
=
25 YKr
=
0,25 YTL =
250.000 TL
0 YTL, 1 YKr
=
1 YKr
=
0,01 YTL =
10.000 TL
c. YTL ve YKr ile Di¤er Para Birimleri (Döviz) Aras›ndaki Dönüflümler: YTL
ve YKr, di¤er para birimlerine dönüfltürülürken döviz kurlar› esas al›nacakt›r. 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren T.C. Merkez Bankas› ve di¤er bankalar, özel
finans kurumlar› ile döviz büfeleri vb. döviz kuru dönüflüm oranlar›n› aç›klayacaklard›r. Euro ve Dolar (ABD) kurlar›n›n TL cinsinden bugünkü yaklafl›k
de¤erleri esas al›nd›¤›nda dönüflümler afla¤›daki gibi gerçekleflebilecektir:
Örnek 3 (Döviz’den YTL’ye):
Döviz
TL
Döviz
YTL
Döviz
YTL
1 Euro = 1.823.000 TL 1 Euro = 1,82 YTL 1.000 Euro = 1.820 YTL
1$
= 1.514.000 TL 1 $
= 1,51 YTL 1.000 $
= 1.510 YTL
Örnek 4 (YTL’den Döviz’e):
Döviz
YTL
Döviz
YTL
Döviz
TL
1.000.000 TL = 0,5485 Euro 1 YTL = 0,5485 Euro 1.000 YTL = 548,50Euro
1.000.000 TL = 0, 6605 $
1 YTL = 0, 6605 $ 1.000 YTL = 660,50 $
GGM TL de¤erlerin YTL’ye dönüfltürülmesinde kolayl›k sa¤lamak amac›yla
uyulacak esaslara göre düzenlenmifl bir Excel program› haz›rlam›flt›r. Ayr›ca elle
yap›lacak çevrimler (dönüfltürmeler) için pratik bir çevrim tablosu düzenlemifltir.
Bunlara GGM’nin internet sayfas›ndan ulafl›labilece¤i gibi taslak önerisinin
ekinde de yer verilmifltir (Ek 1 ve 2). Mükelleflerin bu program› kullanmalar›
zorunlu olmay›p dönüflüm esaslar›na uygun olarak haz›rlayacaklar› kendi programlar›n› kullanmalar› mümkündür. Haz›r muhasebe paket program› kullanan
mükelleflerin yine yaz›l›m firmalar›nca sunulan çözümlerle de bu ihtiyaçlar›n›
gidermeleri mümkündür.
3.2. Yuvarlama Sorunu
Ulusal para biriminin küçülmesiyle birlikte YKr’den daha küçük parasal
de¤erlerin hesaplanmas› ve dikkate al›nmas› uygulamada sorunlara yol açabilecektir. Bu sorun genelde ‘yuvarlama’ diye tabir edilen ‘bir üst say›ya tamamlama veya dikkate almama’ yöntemiyle çözülmektedir. Ancak bu sefer ‘yuvarlama
etkisi’ olarak tabir edilen küçükte olsa bir parasal kazanç veya kay›p do¤maktad›r. Fakat yuvarlaman›n genel faydas›n›n maliyetinden fazla oldu¤u genel

kabul gören bir husustur. Zira uluslararas› uygulamalarda yuvarlama ifllemlerinde yar›m kurufl ve üzerindeki parasal de¤erler bir üst say›ya tamamlanmaktad›r 4. Bilgisayarlar, hesap makineleri gibi teknik cihazlar ve bunlara iliflkin programlar da ayn› temelde çal›flmaktad›rlar. Bu yöntemin uygulamada kolayl›k
sa¤lad›¤› ve sorunlar› azaltt›¤› bilinmektedir.
Örnek 5:
TL
YTL
Yap›lan ‹fllem
1.259.000 TL
1,26 YTL
Bir üst say›ya tamamlama
1.258.000 TL
1.257.000 TL
1.256.000 TL
1.255.000 TL
1.254.000 TL
1,25 YTLDikkate almama
1.253.000 TL
1.252.000 TL
1.251.000 TL
1.250.000 TL
Bu amaçla daha önce gözden kaçan ancak gelen elefltiriler üzerine Maliye
Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve Baflbakanl›¤a arzedilen “Baz› Kanunlarda Ve
178 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamede De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun Tasar›s›”n›n 55 inci maddesine 13. f›kra ilave edilmifl ve ibare de¤iflikli¤i
ile sorunun çözümü hedeflenmifltir. Buna göre: “28/1/2004 tarihli ve 5083 Say›l›
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk›nda Kanunun 2 nci maddesinin; madde bafll›¤›nda yer alan “de¤iflim oran›” ibaresi “de¤iflim oran› ve
Yeni Kurufla tamamlama”; ikinci f›kras›nda yer alan “Yeni Türk Liras› cinsinden
yap›lan ifllemlerde yar›m Yeni Kuruflun üzerindeki de¤erler” ibaresi “Türk Liras›
de¤erlerin Yeni Türk Liras›na dönüflüm ifllemlerinin ve Yeni Türk Liras› cinsinden yap›lan ifllemlerin sonuçlar›nda ve ödeme aflamalar›nda yar›m Yeni Kurufl ve
üzerindeki de¤erler”; “yar›m Yeni Kurufl ve alt›ndaki de¤erler dikkate al›nmaz.”
ibaresi “yar›m Yeni Kuruflun alt›ndaki de¤erler dikkate al›nmaz.” fleklinde
düzeltilmesi öngörülmektedir. Bu düzenlemeyle birlikte yuvarlama ifllemleri netlik kazanm›fl olacakt›r.
4 Bkz. “http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf”

3.3. Belgeleme Sorunu
5083 say›l› Kanun’un 1 inci maddesinde yer alan ve 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlü¤e girecek olan “Türkiye
Cumhuriyeti’nin para birimi Yeni Türk
Liras›d›r.” hükmüne istinaden tüm
fatura ve fatura yerine geçen belgelerde belirtilen tutarlar 01 Ocak 2005
tarihinden itibaren sadece YTL para
birimi üzerinden düzenlenecektir.
Dolay›s›yla bütün mal ve hizmetler
için düzenlenen fatura yada fatura yerine geçen belgelerde tutarlar YTL para
birimi
ile
ifade
edilecektir.
Muhasebenin temel kavramlar›ndan
“para ile ifade edilme kavram›” gere¤i
de muhasebe kay›tlar›n›n ulusal para
birimi cinsinden yap›lmas› esast›r.
Dolay›s›yla an›lan tarihten itibaren
muhasebe kay›tlar› da yaln›zca YTL
para birimi cinsinden yap›lacakt›r.
Ancak fiyat listesi, etiket, tarife gibi
belgeler uygulaman›n ilk y›l› her iki
para birimini (TL ve YTL+YKr) birlikte gösterecek flekilde düzenlenmek
mecburiyetindedir.
2004 mali y›l›na iliflkin olarak düzenlenecek olsa bile, beyan ve ödemesi 1
Ocak 2005 tarihinden sonra yap›lacak
olan KDV, Muhtasar, Geçici Vergi ve
Kurumlar Vergisi beyannamelerinde
gösterilecek
tutarlar›n
YTL’ye
dönüfltürülmesi gerekmektedir. Bu
dönüfltürmede toplam tutar›n YTL
cinsinden ifade edilmesi yeterli
bulunurken ayr›nt›lar›n›n ayr› ayr›
YTL’ye çevrilmesi suretiyle toplam›n
bulunmufl olmas› durumunda bunun da
geçerli
oldu¤u
belirtilmektedir.
KDV’nin hesaplanmas›nda kolayl›k
sa¤lamak amac›yla faturalarda göster-

ilen ayn› oranda vergilendirilen mal
yada hizmetler için KDV teker teker
de¤il toplam matrahlar› üzerinden
hesaplanabilecektir. Ancak ÖTV’de;
KDV uygulamas›ndan farkl› olarak,
ÖTV kapsam›na giren mallar için
düzenlenen fatura veya fatura yerine
geçen belgelerde her bir mal için ayr›
ayr› ÖTV hesaplanmas› gerekmektedir.
Ücretlilerde Vergi ‹ndirimi uygulamas›nda vergi indirimine esas al›nacak
belgeler 2004 y›l›nda yap›lan harcamalara ait olaca¤›ndan ve bu belgelerdeki tutarlar ile azami indirim
tutar›n›n belirlenece¤i 2004 y›l› vergi
matrah› TL üzerinden belirtildi¤inden,
20 Ocak 2005 tarihine kadar verilecek
bildirimlerin TL üzerinden doldurulmas› gerekecektir. Ancak, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren ücretlerin
YTL olarak ifade edilmesi ve mahsubunun ayn› para birimiyle ifade edilen
de¤erler oran›nda yap›labilecek olmas›
nedeniyle, TL olarak hesaplanan vergi
indirimi tutar›n›n bildirimi alan kurum
taraf›ndan
YTL’ye
çevrilerek
Muhtasar Beyannamede mahsup
konusu yap›lmas› gerekmektedir.
Yazar kasa fiflleriyle ilgili olarak 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren ne
yap›laca¤› hususunda “Katma De¤er
Vergisi
Mükelleflerinin
Ödeme
Kaydedici Cihazlar› Kullanmalar›
Mecburiyeti Hakk›nda Kanun” ile
ilgili olarak yay›mlanan “60 S›ra
numaral› Genel Tebli¤”de ayr›nt›l›
aç›klamalar yap›lm›fl olup ifllemler
Tebli¤de
belirtilen
flekilde
yap›lacakt›r.

3.4. Kay›t Sorunu
31 Aral›k 2004 tarihinde ve bu tarihten önceki tüm muhasebe ifllemleri TL
üzerinden gerçeklefltirilecektir. 1 Ocak 2005 tarihiyle birlikte art›k tüm
muhasebe ifllemleri YTL cinsinden kay›tlara geçirilece¤inden her fleyden önce
2004 y›l›n›n TL cinsinden haz›rlanan kapan›fl (dönem sonu) bilançosu YTL’ye
dönüfltürülerek 2005 y›l›n›n aç›l›fl (dönem bafl›) bilançosu haz›rlanacak ve
yevmiye defterine ilk kay›t maddesi olarak geçecektir. Ayr›ca bu tarihten sonra
düzenlenecek mali tablolarda TL yerine Yeni Türk Liras› veya YTL k›saltmas›n›n kullan›lmas› gerekmektedir.
YTL’ye dönüfltürme ifllemi ilke olarak ana hesaplardan de¤il alt veya yard›mc›
(muavin) hesaplardan bafllayarak tek tek yap›lacakt›r. Ana hesap dönüfltürülen bu
alt hesaplar›n toplam› al›narak kay›tlara geçirilecektir. Aksi halde alt hesaplar
toplam› yuvarlama etkisiyle ana hesap tutar›ndan farkl› ç›kabilir.
Örnek 6:
Ana ve Alt Hesaplar
31.12.2004 Bilgisi
Ana Hesap
Alt Hesaplar
(TL)
Düzeyinde
Düzeyinde
Dönüfltürme
Dönüfltürme
(YTL)
(YTL)
320 SATICILAR
12.161.996.825
12.162,00
12.161,97
320 01 A Anonim fiirk.
803.214.098
803,21
320 02 B Anonim fiirk.
1.191.984.940
1.191,98
320 03 C Anonim fiirk.
8.189.184.874
8.189,18
320 04 D Limited fiirk.
579.384.039
579,38
320 05 E Limited fiirk.
940.394.490
940,39
320 06 F Kollektif fiirk.
457.834.384
457,83

Dönüflüm süreci tümevar›m mant›¤›yla afla¤›dan yukar› do¤ru gerçeklefltirilecektir. Çünkü iflletmenin muhasebe ana hesaplar› alt hesaplar›n›n toplam›ndan
meydana gelmektedir. Di¤er bir anlat›mla Örnek 6’dan görülece¤i gibi iflletmenin sat›c›lar›na olan toplam borcu tek tek her bir sat›c›s›na olan borçlar›n›n
toplam›ndan meydana gelmektedir. Dolay›s›yla YTL’ye çevirme ifllemine varsa
ana hesab›n alt hesaplar›n› oluflturan muavin hesaplardan bafllanacak ve bu
flekilde ana hesap toplam›na ulafl›lacakt›r. Özetle ana hesap düzeyinde bulunacak
YTL tutar› yerine alt hesaplar›n tek tek YTL’ye çevrilmesi suretiyle bulunan
toplam tutar muhasebelefltirmede esas al›nacak tutard›r. Al›c›lar, alacak ve borç
senetleri, al›nan ve verilen çekler de ayn› flekilde dönüfltürülecektir. Çek ve senet
gibi portföylerin YTL çevrilmesi ifllemlerinde, her bir çek ve senet tutar› YTL
olarak hesaplanacak ve toplam çek ve senet portföyü bu tutarlar üzerinden
hesaplara al›nacakt›r.

Örnek 7:
Ana ve Alt Hesaplar

31.12.2004 Bilgisi

254 TAfiITLAR
254 01 54 TC 210
254 02 54 TC 961
254 03 54 TC 974
257 B‹R‹KM‹fi AMORT.
257 01 54 TC 210
257 02 54 TC 961
257 03 54 TC 974

(TL)
59.091.979.000
22.899.995.000
17.191.985.000
18.999.999.000
13.977.609.220
5.579.384.339
4.940.393.497
3.457.831.384

Net Defter De¤eri

45.114.369.780

Ana Hesap
Düzeyinde
Dönüfltürme
(YTL)
59.091,98

13.977,61

45.114,37

Alt Hesaplar
Düzeyinde
Dönüfltürme
(YTL)
59.091,99
22.900,00
17.191,99
19.000,00
13.977,60
5.579,38
4.940,39
3.457,83
45.114,39

Örnek 6’dan görülece¤i amortismana tabi duran varl›klar ve bunlar›n birikmifl
amortismanlar›n›n YTL’ye çevrilmesinde de ayn› yol izlenecek olup her bir
duran varl›k ile birikmifl amortismanlar› ayr› ayr› YTL’ye çevrilecektir.
Ekonomik ömrü dolan duran varl›klar›n 1 TL olan iz de¤erleri yeni uygulamayla 1 YKr’ dönüfltürülecek izlenecek olup, muhasebe hesaplar›na 0.01 YTL olarak
kaydedilecektir. Bu flekilde yap›lan dönüfltürmeler sonucunda bilançoda meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz farklar, TDHP’de yer alan “679 D‹⁄ER
OLA⁄ANDIfiI GEL‹R VE KARLAR” veya “689 D‹⁄ER OLA⁄ANDIfiI
G‹DER VE ZARARLAR” hesab›na al›narak denklik sa¤lanacakt›r.
Bilanço ve Gelir Tablolar›n›n karfl›laflt›rmal› olarak (önceki dönem - cari dönem)
düzenlenmesindeki amaç göz önüne al›nd›¤›nda 2004 Mali Y›l› ifllemlerine
iliflkin olarak düzenlenen ancak, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra verilmesi gereken
Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ekinde yer alan karfl›laflt›rmal›
Bilanço ve Gelir Tablolar›nda YTL cinsinden düzenlenmeleri gerekecektir.
Taslak önerisinde yabanc› para kasas›nda bulunan döviz cinsi de¤erlerin TL
tutarlar›n›n 2005 tarihinden itibaren YTL’ye dönüfltürülmesinde nas›l bir yol
izlenece¤i yer almamaktad›r. Dönüflümde TL mi esas al›nacakt›r, yoksa dövizin
kendisi mi konusuna aç›kl›k getirilmelidir. Kanaatimizce dönüflümde dövizin TL
karfl›l›¤› de¤il dövizin bizzat kendisi esas al›nmal›d›r. Ayr›ca dönüflümler sonucunda e¤er fark varsa ortaya ç›kan fark kambiyo gelir veya gider hesaplar›nda m›
yoksa ola¤and›fl› gelir ve kar veya gider ve zarar hesaplar›nda m› muhasebelefltir-

ilece¤i hususu da aç›kl›¤a kavuflturulmas› gereken bir konudur.
Türk Liras› banknotlar ile madeni paralar 1 Ocak 2005 - 31 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda Yeni Türk Liras› banknotlarla ve yeni ç›kar›lacak madeni
paralarla birlikte tedavül edece¤inden
her iki para biriminin izlenmesi “100
KASA” hesab›nda aç›lacak YTL ve
TL alt hesaplar›yla sa¤lanm›fl olacakt›r
5. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren TL
banknot ve madeni paralar tamamen
tedavülden kald›r›laca¤›ndan bu uygulamaya da o tarihten sonra gerek
kalmayacakt›r.

3.5. Özel Sorunlar
1.1.2005 tarihinden önceki bir ifllem
nedeniyle, Vergi Usul Kanunundaki
sürelere iliflkin hükümlere uyulmas›
flart›yla, 1.1.2005 tarihinden sonra bir
fatura alan mükellef YTL üzerinden
düzenlenen bu faturay› 2004 y›l›
hesaplar›na intikal ettirebilmek için
2004 y›l› hesaplar›n› kapatmam›fl
olmas› gerekir. 2004 y›l›na iliflkin
olmas›na ra¤men 1.1.2005 tarihinden
sonra al›nan ve YTL üzerinden düzenlenmifl faturadaki tutarlar TL’ye geri
çevrilerek ifllem yap›lacakt›r. Di¤er bir
anlat›mla YTL üzerinden düzenlenmifl
fatura tutarlar› 1 milyon ile çarp›larak
TL’ye dönüfltürülecek ve hesaplara
intikal ettirilecektir. Di¤er yandan
31/12/2004 tarihinden önce sat›lan
mallar›n 01/01/2005 tarihinden sonra
iade edilmesi halinde faturadaki tutarlar YTL’ye dönüfltürülerek hesaplara

al›nacak ve düzenlenecek iade faturalar› YTL para birimi üzerinden
düzenlenerek muhasebelefltirilecektir.
Bir baflka sorun ise itibari de¤eri 1
YKr’nin alt›nda kalan hissesenetleridir. YTL uygulamas›na geçiflten
sonra itibari de¤eri noktadan sonra iki
basamaktan fazla olan hisse senetleri
düzeltmeye tabi olmayacakt›r. Ancak,
her bir hisse senedinin itibari de¤eri
kullan›larak ulafl›lan toplam tutar noktadan sonra iki basamak olarak düzenlenecektir. ‹flletmeler, 1 YKr alt›nda
itibari de¤erlere sahip hisse senetlerini
1 YKr (iz bedeli) tutar›na ulaflana
kadar Naz›m Hesaplarda izleyebileceklerdir.
Benzer bir özel sorun ise maliyeti veya
fiyat› yar›m kuruflun alt›nda bulunan
mallarda yaflanacakt›r. Ancak birim
fiyatlar› 1 YKr’nin alt›nda kalan mallarda yuvarlama mecburiyeti yoktur.
Bu mallar›n birim maliyet veya fiyatlar› maliyet muhasebesi hesaplar›nda
veya fiyat bildirimlerinde arzu edildi¤i
gibi gösterilebilecektir. Ancak, birim
fiyatlar› kullan›larak ulafl›lan toplam
tutarlar noktadan sonra en fazla 99
kurufl, en az 1 kurufl olarak, hesaplara
al›nacak ve fatura düzenlenecektir. 99
YKr’nin üzeri 1 YTL olarak olurken, 1
YKr’nin alt› ise dikkate al›nmayacakt›r.
Özel Hesap Dönemi kullanan vergi
mükelleflerinde YTL’ye geçifl ifllemleri afla¤›daki esaslar dahilinde gerçeklefltirilecektir:

5 Bu konuda uygulama örnekleri için bkz. CAN, 2004: 108-112

• 01/01/2005 tarihinden önceki ifllemlere ait belgeler ve yevmiye
kay›tlar› YTL’ye çevrilmeyecektir.
Belgeler düzenlendikleri flekilde
saklanacak ve hesaplar da ayn›
flekilde TL olarak kay›tlarda
gözükecektir.
• 5083 say›l› Kanunun 6 maddesinin
(b) f›kras› gere¤ince 01/01/2005 tarihinden itibaren yürürlü¤e girecek
olan 1 inci maddesinde yer alan ve
“Türkiye Cumhuriyeti’nin para birimi Yeni Türk Liras›d›r.” hükmüne
istinaden özel hesap dönemine
sahip mükellefler de di¤er mükellefler gibi 01/01/2005 tarihinden
itibaren belgelerini YTL olarak
düzenlemek ve tutmak zorunda
olduklar› defter kay›tlar›n› da YTL
para biriminden yapmak zorundad›rlar.
• Özel hesap dönemi tayin edilen
mükellefler, 31/12/2004 tarihi
itibariyle Geçici Mizan ç›kartarak,
Mizanda yer alan tutarlar›
01/01/2005 tarihinde di¤er mükelleflerin tabi olduklar› esaslar
çerçevesinde YTL para birimine
çevirecekler ve ayn› tarihli aç›l›fl
maddesi olarak kaydedecekler ve
1.1.2005 tarihinden sonraki ifllemlerini YTL para biriminden
yapacaklard›r.
4. SONUÇ
Yeni uygulaman›n ilk akla getirece¤i
sorunlar›n bafl›nda toplumsal al›flma ve
sahtecilik
sorunu
gelmektedir.
Toplumsal al›flma süreci içinde yeni
uygulamay› f›rsat bilmek isteyen
sahteciler ç›kabilecektir. Her fleyden

önce buna f›rsat verilmemelidir.
Uygulama daha bafllamadan özellikle
s›cak para temas› olan kifliler (kasiyer,
tahsildar, vezneci vb.) bu konuda
uyar›lmal›d›r. Bu kiflilere mümkünse
k›sa brifingler verilmeli yeni paralar›n
emniyet özellikleri tan›t›lmal›d›r. Yeni
paralar ile ilgili olarak “el al›flkanl›¤›
(hissi)” edinmeleri bir flekilde sa¤lanmal›d›r.
Muhasebe meslek mensuplar›yla ilgili
olarak özellikle meslek odalar›n›n vakitlice bu konuda çal›flma bafllatmas›
gerekir. Her ne kadar tebli¤ler,
sirkülerler, mesleki yay›nlar, dergiler
vb. konuya aç›kl›k getirmeye çal›flsalar
da bununla yetinilmemelidir. Bu konuda akademisyenlerden, mesleki bilgi
ve tecrübesine güvenilen uzman
kiflilerden faydalanmak suretiyle
meslek odalar›nda, üniversitelerde vb.
yerlerde yeni uygulaman›n neden olabilece¤i sorun ve tereddütlerin
tart›fl›laca¤› aç›k toplant›lar, seminerler, brifingler düzenlenmesi uygulamada karfl›lafl›labilecek sorunlar›n vakitlice engellenmesi bak›m›ndan son
derece yararl› olabilir.
Muhasebe paket yaz›l›m› üreten firmalarla ödememe kaydedici cihazlarla
ilgili faaliyet gösteren firmalarda vakitlice müflterilerini yeni uygulamayla
ilgili gereksinim duyulan teknik konularda desteklemelidir. Zaten bu
hususun ayr›nt›lar› “60 Seri No’lu
Katma De¤er Vergisi Mükelleflerinin
Ödeme
Kaydedici
Cihazlar›
Kullanmalar› Mecburiyeti Hakk›nda
Kanunla ‹lgili Genel Tebli¤” de
etrafl›ca anlat›lmaktad›r. Gerekli

de¤ifliklik ve düzenlemeler zaman›nda
yap›lmaz ise meslek mensuplar› ve
mükellefler belli ma¤duriyetlerle
karfl›laflabileceklerdir. ‹leride ma¤dur
olmamak ve zorluk yaflamamak için
ilgili kiflilerce sözü edilen konularda
teknik bilgi, yard›m ve destekler daha
flimdiden
talep
edilmeye
bafllanmal›d›r.
Di¤er yandan Kanunun uygulan
mas›nda karfl›lafl›lan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya baflta Hazine Müsteflarl›¤›n›n
ba¤l› oldu¤u Bakan; görev alan›na
giren konularda ise düzenleme yapmaya Maliye Bakanl›¤›, Sanayi ve
Ticaret
Bakanl›¤›,
Hazine
Müsteflarl›¤›, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas›, Sermaye Piyasas›
Kurulu ve Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumunun yetkili oldu¤u
belirtilmifltir. Bu kadar kurumun
düzenleme yapmaya yetkili k›l›nd›¤›
bir ortamda flayet kurumlar aras›
iletiflim ve eflgüdüm iyi tesis edilemez
ise tereddüt giderme çal›flmalar› yeni
tereddütlerin do¤mas›na neden olabilir. Bu noktaya özellikle dikkat
edilmelidir.
Son olarak muhasebe alan›nda afla¤›da
önemli görülen kimi noktalara dikkat
edilmesi gerekti¤ini tekrar vurgulamak
faydal› olabilir:
1. 2004’nün sonuna kadar her türlü
muhasebe ifllemleri aynen devam
edecektir. Herhangi bir de¤ifliklik
söz konusu de¤ildir.
2. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
düzenlenecek her türlü belge ile
yap›lacak her türlü muhasebe ifllemi

3.

4.

5.

6.

ve kayd› YTL üzerinden olmak
zorundad›r. 2004 y›l›na ait olmakla
birlikte beyan ve ödemesi 2005’e
sarkan KDV, Muhtasar vb. belgeler
YTL olarak düzenlenecektir. Bunun
istisnas› fiyat listeleri, etiket, tarifeler vb. belgeler olup bunlar her iki
para birimini birlikte gösterecek
flekilde düzenlenmelidir. Ayr›ca
2004 y›l›na ait olmak kayd›yla vergi
iadesi ile ilgili belgeler yine TL
cinsinden
düzenlenip
teslim
edilebilecektir. Ancak ilgili kurum
bunlar› YTL’ye çevirmek durumundad›r.
1 Ocak 2005 tarihli dönem bafl›
(aç›l›fl) bilançosu YTL cinsinden
haz›rlanacakt›r. Bunun için 2004
dönem sonu (kapan›fl) bilançosunu
oluflturan tüm defter-i kebir
hesaplar›
tek
tek
YTL’ye
dönüfltürülmelidir.
Dönüfltürme
ifllemine ana hesaptan de¤il varsa
ana hesab› oluflturan alt hesaplar›n
tek tek dönüfltürülmesinden bafllanmal› ve ana hesap dönüfltürülen bu
alt hesaplar›n toplam› olarak
al›nmal›d›r.
Amortisman iz bedelleri 1 YKr
olarak dönüfltürülecektir. De¤eri
yar›m kuruflun alt›nda kalan kalemler (Hissesenedi vb.) de¤eri
art›ncaya kadar Naz›m Hesaplarda
izlenebilecektir.
Dönüflümle birlikte ortaya ç›kabilecek farklar (eflitsizlikler) olumlu
veya olumsuz olmas›na göre 679
veya 689 no’lu gelir tablosu
hesaplar›nda izlenecektir.
Uygulaman›n ilk y›l› her iki para

birimi birlikte tedavül edece¤inden
“100 KASA HS.” alt›nda yabanc›
paralarda oldu¤u gibi iki ayr› alt
hesap aç›lacakt›r. Türk Liras›
de¤erler TL alt hesab›nda izlenirken
yeni banknot ve madeni paralar
YTL alt hesab›nda izlenecektir.

7. KDV her bir mal veya hizmet için
ayr› ayr› de¤il ayn› orana tabi olanlar›n toplam de¤eri (matrah›)
üzerinden hesaplan›rken ÖTV’de
bunun tam tersi bir uygulama söz
konusu olup ÖTV’ye tabi her bir
varl›k için ayr› ayr› ÖTV hesaplanacakt›r.
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SAS 82 ÇERÇEVES‹NDE MUHASEBE
DENET‹M‹NDE H‹LE R‹SK‹N‹ ORTAYA
ÇIKARAN FAKTÖRLER

G

Yrd.Doç.Dr. Bar›fl S‹PAH‹
Marmara Üniversitesi ‹.‹.B.F. ‹flletme Bölümü
Muhasebe – Finansman Anabilim Dal›

1.G‹R‹fi
erek ülkemizde, gerek tüm dünyada son y›llarda iflletmelerin finansal
aç›dan yapm›fl olduklar› hileler ülke gündemimizi her geçen gün daha çok
meflgul etmektedir. Yap›lan bu tip hileler iflletme ile ilgili taraflar› büyük
zararlara u¤ratmaktad›r. Hileler iflletmeler için her zaman sorun olmufltur.
Geliflen teknoloji ise hilelerin oluflumuna f›rsat vermektedir.
Çal›flanlar›n iflletmelerine karfl› yapt›klar› hileler ve verdikleri zararlar çok önemli boyutlara ulaflm›flt›r. Örne¤in; ABD’de çal›flanlar›n yapt›klar› hileli ifllemler
sonucu iflletmelerine verdikleri zarar›n yaklafl›k 600 milyar Dolar civar›nda
oldu¤u tahmin edilmektedir.
Yönetim ve çal›flanlar ile birlikte endüstri koflullar›, iflletmenin faaliyet özelikleri
gibi nedenlerden ötürü ortaya ç›kan hile, iç kontrol sistemi, denetimi ve d›fl denetim ile minimize edilebilmektedir. ‹lk olarak hile ile ilgili, ASB1 (Denetim
Standartlar› Kurulu) taraf›ndan (SAS 532) “Denetçinin Hatalar› ve Yanl›fll›klar›
Belirleme ve Raporlama Sorumlulu¤u” standard› yay›nlanm›flt›r. Ard›ndan 1997
de (SAS 823) “Finansal Tablolar›n Denetiminde Hilenin Göz Önüne Al›nmas›”
standard› ile son fleklini alm›flt›r. Bu makalenin amac›, SAS 82 çerçevesinde hile
riskini oluflturan faktörleri aç›klamakt›r.

2. MUHASEBE DENET‹M‹NDE R‹SK KAVRAMI
Denetim, ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili gerçekleflmifl sonuçlar› önceden
belirlenmifl amaç, kriter ve standartlar çerçevesinde de¤erlendirmek, gelecekteki
hatalar›n önlenmesine yard›mc› olmak ve elde edilen sonuç ve bulgular› ilgililere
duyurmak için uygulanan sistematik bir süreçtir. (COfiKUN; s.15) Bu sürecin
amac›, ilgili taraflara do¤ru bilgi aktar›m› ile birlikte muhasebe süreci içerisinde
yap›lan hata ve hileleri ortaya ç›karmakt›r.
1
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S.A.S. 474 de denetim riski:
“Denetçinin
uygun
bir
görüfl
bildirmeyi baflaramamas› riski” olarak
tan›mlanm›flt›r. Denetim riskinin bu
tan›m›; finansal tablolar do¤ru ve
dürüst
olarak
raporland›¤›nda,
denetçinin yanl›fll›kla olumlu denetim
görüflünü
de¤ifltirece¤i
anlam›
tafl›mamaktad›r. Bu aç›dan, Amerikan
Denetim Standartlar› Kurulu denetim
riskini: “Finansal tablolarda yer alan
önemli hata ve düzensizlikleri meydana
ç›karmadaki
baflar›s›zl›k”
fleklinde tan›mlam›flt›r.
Denetimin planlamas› aflamas›nda
denetçi, katlanaca¤› riski belirlemek
zorundad›r. Finansal tablolarda yer
alan kalemlerin önem derecelerinde ki
farkl›l›k her hesap kalemi için farkl›
risk düzeyleri oluflturmas› gereklili¤ini
ortaya ç›karmaktad›r. Dolay›s›yla, tüm
hesaplar için ayr› ayr› oluflturulacak
risklerin toplam›, genel denetim riskini
oluflturmaktad›r.
Denetim riskini meydana getiren üç
temel unsur vard›r. Bunlar:
• Do¤al Risk (Inherent Risk)
• Kontrol Risk (Control Risk)
• Ortaya Ç›kartma Riskidir
(Detection Risk)
2.1. DO⁄AL R‹SK
Denetlenen iflletmenin finansal tablolar›nda önemli hatalar›n bulunmas›
riskidir. (BOZKURT s.106)
Finansal tablolar›n denetiminden
ba¤›ms›z olarak oluflan do¤al riskin
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gerçek düzeyi, denetçi taraf›ndan
de¤ifltirilememektedir. Denetçi, do¤al
risk için uygun bir düzey belirleme
çal›flmas›na girmektense do¤al riski en
üst düzeyde kabul etmektedir.
(BOYNTHON / WALTER; s.231)
Do¤al riski belirleyen unsurlar;
• ‹flletmenin Yap›s›,
• Yönetimin Dürüstlü¤ü ve ‹flletmenin E¤ilimi,
• Önceki Denetim Çal›flmalar›n›n
Sonuçlar›,
• Denetimin ‹lk Olmas›,
• Personeldeki Sürekli De¤iflim.
Denetçinin kontrolü alt›nda olmayan
ve kendi iradesi d›fl›nda olan bu risk,
düzeyi denetçi taraf›ndan de¤ifltirilememektedir. (GUY / CARMICHAEL
; s.312)

2.2. KONTROL R‹SK‹
Firman›n iç kontrol yap›s›na ra¤men
bulunup ortaya ç›kart›lamayan önlenemeyen, finansal tablolara iliflkin hata
ve hilelerin fark edilmeme, engellenememe riskidir. S›f›rlanmas› mümkün
olmayan ve iç kontrol yap›s›n›n bir
fonksiyonu olan kontrol riski, iç kontrol yap›s›n›n etkinli¤inin artt›¤›
durumlarda azalan bir e¤ilim gösterir.
2.3. ORTAYA ÇIKARMA R‹SK‹
Ortaya ç›karma riski, finansal tablolarda yer alan önemli bir hatay› bulmada
baflar›s›z olunmas› riskidir. Denetçinin
denetim esnas›nda hatalar› bulma ve
ortaya ç›kartmada yetersiz kalmas›

olarak da tan›mlanabilir. Ortaya
ç›karma riskini, do¤al risk ve kontrol
riskinden ay›ran en önemli özellik,
kontrol riski ve do¤al riskin finansal
tablolarda yer almas›na ra¤men, ortaya
ç›karma riskinin denetçinin uygulamas›yla ve denetim prosedürleri ile
ilgili olmas›d›r.
3. H‹LE KAVRAMI VE R‹SK‹

3.1. H‹LE KAVRAMI
Hata, istemeyerek bilmeden yap›lan
yanl›fl, yan›lma olarak tan›mlan›rken,
hile, birini aldatmak, yan›ltmak için
yap›lan düzen, oyun olarak tan›mlanabilir. Borçlar hukukunda hile Borçlar
Kanununun 28/1. maddesinde aldatma
ile eflde¤er olarak tan›mlanm›flt›r.
Vergi hukuku aç›s›ndan ise, kaçakç›l›k
(VUK 344 – 345), a¤›r kusur (VUK
347), kusur (VUK 348 – 349), usulsüzlük ve özel usulsüzlük (VUK 351 –
352 – 353) halleri hile olarak kabul
edilmifltir.
Hile, bir iflletmenin kaynaklar›n›n veya
varl›klar›n›n kas›tl› olarak yanl›fl kullan›m› veya uygulanmas› ile bir
çal›flan›n kiflisel yarar sa¤lama çabas›
olarak tan›m-lanabilmekdir. Hileyi
hatadan ay›ran en önemli özelli¤i
kas›tl› olmas›d›r. Hatada kas›t yoktur
ve etkin bir iç kontrol yap›s› ile önemli hatalar›n yap›lmas› azalt›labilir.
(REINSTEIN; COURSEN; s.34)
AICPA taraf›ndan yay›nlanan SAS 15
“Denetim Standart ve Prosedürlerinin
Kodlanmas›” hilenin tan›m› ve
5 Codification of Auditing Standards and Procedures

denetçinin hile karfl›s›ndaki sorumlulu¤u hakk›nda bilgi vermemek ile birlikte denetçinin denetim planlamas›n›
ve yürütmesini yaparken hata ve hilelerde dikkate almas› gerekti¤ini belirtmifltir.
Denetçinin hile karfl›s›nda ki sorumlulu¤u SAS No.1 de yer almakla birlikte,
SAS No.82 ile afla¤›daki flekilde
düzeltilmifltir:
“Denetçi, finansal tablolarda hilenin
veya hatan›n neden oldu¤u yan›lt›c›
beyanlar›n bulunup bulunmad›¤›
hakk›nda mant›kl› bir güvence elde
etmek için denetimini planlamak ve
yerine
getirmekten sorumludur.
Denetim kan›tlar›n›n yap›s› ve hilenin
özellikleri nedeniyle denetçi önemli
yanl›fll›klar› belirlemenin mant›kl›,
fakat mutlak olmayan güvencesini elde
edebilir. Denetçi, finansal tablolar için
önemli olmayan hata ve hilelerin
ortaya ç›kar›lmas›n›n mant›kl› bir
güvencesini elde etmek için denetimini
planlamak ve yerine getirmekten
sorumlu
de¤ildir.”
(http://www.aicpa.org.edu/fraud.htm)
Muhasebe de hileler a¤›rl›kl› olarak
belgeler üzerinden yap›lmaktad›r.
Belge üzerinde yap›lan hilelerin
muhasebe
sistemi
içerisinden
kolayl›kla ç›kar›lamaz. Aksine yap›lan
hileler hatadan farkl› olarak bilerek
yap›ld›¤›ndan ortaya ç›kar›lmas›
oldukça güçtür. (Maliye Hesap
Uzmanlar› Derne¤i; s.129)
Hile
çal›flmalar›
kriminoloji,

muhasebe, denetim ve yönetim ile ilgilidir. Bu konularda çal›flan kifliler, hile
modelini oluflturan üç anahtar unsurdan söz etmektedirler. Bunlar:
• Bask›
• F›rsat
• Hakl› göstermedir. (HILLISON ;
PACINI ; SINASON, s.4)
BASKI

FIRSAT
HAKLI GÖSTERME
fiekil 1: Hileyi Oluflturan Unsurlar
Örne¤in;(BOZKURT, s.9)
Kifli kumar tutkusu nedeniyle büyük
tutarl› bir borç alt›na girmifltir.
Gelirinin düflük olmas› nedeniyle borcunu ödeyememektedir ve ölüm tehtitleri almaktad›r. (BASKI)
‹flletmede sa¤l›kl› bir iç kontrol yap›s›
bulunmamas› sebebiyle yakalanamayaca¤›n› düflünerek rahat biçimde paray›
zimmetine geçirmifltir. (FIRSAT)
Yapt›¤›n›n ahlaki olmad›¤›n› bilmekte
ancak paray› yerine koyaca¤›n›ndan
suçlanaca¤›n› düflünmedi¤ini söylemifltir. (HAKLI GÖSTERME)

Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z D›fl
Denetime ‹liflkin Tebli¤in 32. maddesinde hata ve hilelerin ortaya
ç›kar›lma sorumlulu¤unun müflteriye
ait oldu¤u belirtilmifltir. Ancak, mali
tablolar üzerinde önemli etkilere sahip
hata ve hilelerin ortaya ç›kar›lmas› için
denetçinin denetimin planlama ve
yürütülmesini yapmas› gerekti¤ini
belirtmektedir. Dolay›s›yla, denetçi
hata ve hileler için belirli önemlilik
düzeyini dikkate almas› gerekir.

3.2. H‹LE TÜRLER‹
SAS 82 yap›lan hilelerin ne flekilde
oldu¤una dair aç›klamalarda bulunmaktad›r. ‹flletmelerde yap›lan hileler
iki ana bafll›k alt›nda toplanabilir.
(HILLISON, PACINI, SINASON, s.2)
• Hileli mali raporlama,
• Varl›klar›n haks›z kullan›m›.
Hileli Mali Raporlama: Raporlamadan
kaynaklanan düzensizlikler, mali tablo
kullan›c›lar›n› kand›rmak için yap›lan
kas›tl› hatalar veya çeflitli tutarlar›n
ihmalidir. Hileli mali raporlama
iflletme tepe yönetimince yap›lan bir
hile türüdür.
SAS No.82 denetçinin, hile riskini
minimize etmek için gerçeklefltirilen
genifl ve kapsaml› çabalar›n bir parças›
oldu¤unu kabul eder. Yönetim,
hilelerin önlenmesi ve ortaya
ç›kar›lmas›ndan sorumludur ve pozitif
bir kontrol çevresi ile birlikte uygun
kontrol faaliyetlerini oluflturarak
hilelerin önlenmesinde önemli bir rol
oynar.
Varl›klar›n Haks›z Kullan›m›: Çalma,

iflletmenin almad›¤› mallar için ödeme
yap›lmas›, zimmete geçirme gibi
flekillerde gerçekleflebilir. Varl›klar›n
haks›z kullan›m›na yönelik yap›lan
hileler yönetimden çok iflletme
çal›flanlar›nca gerçeklefltirilir. ‹flletme
kay›tlar›nda görünen paran›n zimmete
geçirilmesi, iflletmeye ait çeklerin
çal›nmas›, stok h›rs›zl›¤›, iflletme
varl›klar›n›n flahsi kullan›m› bunlara
örnek olarak verilebilir.
3.3.H‹LE R‹SK‹
Hile riski; gerek varl›klar›n suistimal
edilmesi gerekse hileli finansal raporlama ile ortaya ç›kan risktir. SAS 82 de
hile riskinin denetim riskinin bir
parças› oldu¤unu belirtmektedir. SAS
82, finansal raporlamada ve varl›klar›n
suistimali ile ilgili hile riskinin belirlenmesini ve bu belirleme ile denetimin planlanmas› ve programlanmas›n› ister.
Hile riskinin de¤erlendirilmesinde hile
riskini oluflturacak faktörlerinin belirlenmesi büyük önem arz eder. Bunlar:
• Hileli raporlamaya iliflkin risk faktörleri,
• Varl›klar›n raporlamas›na iliflkin risk
faktörleri.

3.3.1. H‹LEL‹ RAPORLAMAYA
‹L‹fiK‹N R‹SK FAKTÖRLER‹
Bu tür hilelerin yap›lmas›n›n nedenlerini SAS 82’ de 3 ana bafll›k alt›nda
toplar:
• Yönetimin Özellikleri Ve Kontrol
Ortam›na Olan Etkisi,
• Endüstri Koflullar›,
• ‹flletmenin Özellikleri ve Finansal
Stabilite.
Yönetimin Özellikleri Ve Kontrol

Ortam›na Olan Etkisi: Yöneticilerin bu
tip hileleri yapmas›nda çeflitli faktörler
rol oynayabilir. Bunlar:
• Verilen çeflitli primler, önceden
konan hedefler,
• Çeflitli muhasebe uygulamalar› ile
iflletmenin hisse de¤erini veya
kazançlar›n› artt›rma iste¤i,
• ‹flletmenin kar›n› vergi amaçl›
olarak azalt›lmas›,
• ‹ç kontrol sistemini etkisiz k›lma,
• Yönetimin düzen oluflturucu yetkileri hiçe sayar bir görüntü göstermesi,
• Orta kademe yöneticilerinde sürekli
olarak de¤iflim yaratma,
• Konuyla ilgili olmayan yöneticilerin sürekli olarak mali ve
muhasebe konular›na kar›flmak ve
etkileyici olmak istemeleri,
• ‹flletmenin ve yönetimin kamu
kurumlar› ile ilgili iliflkileri.
Endüstri Koflullar›: ‹flletmenin içinde
bulundu¤u endüstri kolu ile ilgili risk
faktörler hilenin ortaya ç›kmas›na
sebebiyet verebilir. Bunlar:
• Yüksek düzeyde rekabet, pazar›n
doymufl olmas› ve karlarda meydana gelen sürekli düflüfller,
• Sektörde
artan
iflletme
baflar›s›zl›klar› ve azalan müflteri
talepleri,
• Sektörde sürekli olarak de¤iflen
teknoloji ve ürün eskimeleri.
‹flletmenin Özellikleri ve Finansal
Stabilite: ‹flletmenin sahip oldu¤u
özellikler de hilenin ortaya ç›kmas›na

sebebiyet verebilir. Bunlar:
• Kazançlar› raporlarken, faaliyetlerden gelen nakit ak›fl›n› yaratmada
baflar›l› olamama,
• Gerekli ek sermayeyi elde etmede
anlaml› bask›lar,
• Aktif, pasif, gelir ve gider kalemlerinde yap›lan tahminlerde ola¤an
olmayan subjektif kararlar ve belirsizlikler. Alacaklar›n tahsilinde,
gelir tan›mlamalar›nda, finansal
enstrümanlar›n kullan›m›nda ve
maliyetlemelerde yaflanan sorunlar,
• Üçüncü kifli veya firmalarla
yaflanan ola¤an olmayan iliflkiler ve
ifllemler,
• Banka hesaplar›, flubeler aras›
operasyonlar, iflletmeyi haks›z bir
konuma sokabilecek vergi düzenlemeleri,
• Çok karmafl›k bir organizasyon
yap›s›, yetki karmaflas›,
• Kontrol yap›s›n daki düzensizlikler,
• Ola¤an olmayan h›zl› bir büyüme,
• Kötü bir borçlanma politikas› ve
yüksek yabanc› kaynak ile borçlanma,
3.3.2. VARLIKLARIN
SU‹ST‹MAL‹ ‹LE ‹LG‹L‹ R‹SK
FAKTÖRLER‹
SAS 82 varl›klar›n›n suistimali ile
ilgili risk faktörlerini 2 ye ay›rmaktad›r.
Aktifin Suistimale Elveriflli Olmas›:
Aktifin suistimale elveriflli olmas› ile
ilgili faktörler afla¤›daki flekilde belirlenmifltir.
• Nakit ifllem s›kl›¤›,

• Envanter kalemlerinin küçük ama
de¤erli olmas›,
• Nakite çabuk dönebilecek aktiflerin
çoklu¤u,
• Sabit k›ymetlerin küçük ve kolay
pazarlanabilir olmas›.

Kontroller ‹le ‹lgili Risk Faktörleri:
• Yönetimin yeterli özeni gösterememesi,
• Suistimale aç›k varl›klar ile ilgili
personelin ifle al›m›n›n yeterince
incelemeden yap›lmas›,
• Ba¤›ms›z denetlemenin olmamas›,
• Onay ve kabul sisteminin olmamas›,
• Varl›klar›n fiziki kontrollerindeki
yetersizlik,
• ‹fllemlerin kay›tlara geç intikal ettirilmesi.
3.4. H‹LE R‹SK‹N‹N AZALTILMASI
‹ç denetim iflletme içerisinde meydana
gelen hata, yolsuzluk ve düzensizliklerin önlenmesinde çok etkin bir araç
olarak
karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
(GÜRED‹N; s.176)
‹ç denetim, bir iflletmenin amaçlar›n›
gerçeklefltirmeye yard›m eden, iflletmenin kaynaklar›n›, sistemlerini,
ifllemlerini, kültürünü ve görevlerini
içeren bir kavramd›r. ‹ç kontrol, ifllemlerin yap›lmas› an›nda iflletmenin
etkinli¤i ve yeterlili¤i, iflletme
içerisinde ve d›fl›nda kullan›lacak verilerin güvenilirli¤i, iflletme faaliyetlerinin yasalar ve di¤er düzenlemeler
ile yönetim politikalar›na uygunlu¤unu
sa¤lamay› amaçlayan bir sistemdir.
(KAYA / DEM‹RAL ; s.81)

‹ç denetçiler hileli mali raporlamay› da
içerecek olan kas›tl›
yanl›fll›klar
karfl›s›nda da tetikte olmal›d›rlar. ‹ç
denetçiler flu durumda yüksek oranda
hile bulunmas› ihtimali üzerinde
dururlar. (CHURCH ,CMILLAN ,
SCHNEIDER, s.65,66)
1. Gelir beklenenin üzerinde ise,
2. Kazanca ba¤l› bir prim sistemi
uygulan›yorsa.
‹ç denetim standartlar› da iç denetçilerin düzensizliklerin oluflabilece¤i
durum ve faaliyetler konusunda tetikte
olmalar› gerekti¤ini belirtmektedir.
‹ç denetçilerin, hilenin önlenmesine
yönelik olarak gerçeklefltirdikleri
çal›flmalar, iflletme çal›flanlar›n›n hile
içeren faaliyetlerde bulunmalar›
konusunda cayd›r›c› bir etki yapar ve
hileleri önler. Çünkü, iflletme
çal›flanlar› iflletme içinde s›k› bir iç
denetim oldu¤unu ve yapt›klar›
hilelerin sonuncunda yakalanmalar›n›n
kuvvetle muhtemel oldu¤unu bilirler
ve bu da
kiflilerde hile yapma
konusunda bir cayd›r›c›l›k yarat›r.
Hile sinyallerinin fark›nda olunmas›
d›fl›nda iç denetçilerce uygulanmas›
gereken baz› aflamalar vard›r. (HILLISON; PACINI ; SINASON ;s.7).
Bunlar;
• Analitik ‹ncelemelerin Artt›r›lmas›
• ‹flletme Sözleflmelerinin Yeniden
‹ncelenmesi
• Tehdit Analizi Yürütülmesi
• Hile Politikas› Yarat›lmas› Ve
Sürdürülmesi
• F›s›lt› Hatt›n›n Kurulmas›na Ve
Faaliyetine Yard›mc› Olmak

• ‹fl Rotasyonu Uygulamas› Önceki
Çal›flma Hayat› Referanslar›n›n
Kontrolu
• Bilgi Sistemlerinin Korunmas›
• Ani Hile Denetimleri.

4. SONUÇ
Mevzuat ve standartlar›m›z içerisinde
hata ve hilenin net tan›m›n›, bunlar›
oluflturan unsurlar› ve denetçinin
sorumlulu¤unu aç›klayan düzenlemeler mevcut de¤ildir. Bu aç›dan SAS 53
ve SAS 82 ülkemiz denetçileri
aç›s›ndan dikkate al›nmas› gereken
standartlard›r.
Ülkemizde oluflturulan muhasebe standartlar› ile birlikte denetim standartlar›n›n da oluflturulmas› gerek
ba¤›ms›z denetim mesle¤inin geliflimi
gerekse denetimin etkinli¤i aç›s›ndan
bir ihtiyaçt›r.
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1. G‹R‹fi
ünümüzün global rekabet ortam›nda, yeni ya da gelifltirilmifl ürün projelerine yönelik araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri (Ar-Ge) gerek iflletmelerin, gerekse ülkelerin öncelikli ilgi odaklar› olmaktad›r.Bu amaçla dünyan›n bir çok ülkesinde onlarca y›l önce bafllat›lan çal›flmalar, Türkiye’de ancak
1995 y›l›nda bafllat›lm›fl 1 ve 2001 y›l›nda 4691 Say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Yasas›’n›n yürürlü¤e girmesi ile yasal zemine oturtulmufltur.
Teknopark, teknokent gibi adlar da alan teknoloji gelifltirme bölgeleri; ileri teknoloji faaliyetlerinin ticari uygulamalar›, araflt›rma-gelifltirme faaliyetleri, yüksek teknolojili mallar›n üretimi ve sat›fl›, konu ile ilgili küçük iflletmelere özellikle finansman konular›nda destek sa¤lanmas› gibi hususlar ile ilgilenmektedir 2.
Bu çal›flmada Türkiye’de Teknoloji Gelifltirme Bölgelerine yönelik yasal düzenlemelere, getirilen teflviklere ve ilgili ifllemlerin muhasebelefltirilmesine yer verilmektedir.
2. YASAL DÜZENLEMELER AÇISINDAN TEKNOLOJ‹ GEL‹fiT‹RME
BÖLGELER‹
Türkiye’de Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri’nin kurulmas›, 1995 y›l›nda çal›flmalar›na bafllanan yasa tasar›s›n›n, 6 temmuz 2001 tarihinde yasalaflmas› ile gerçekleflmifltir. 6 Temmuz 2001 tarih ve 24454 Say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e giren 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Yasas›, üstün ve yeni teknolojinin gelifltirilece¤i bölgelerin kurulmas›na iliflkin düzenlemeleri içer1
2

Tübitak, Araflt›rma-Gelifltirme (Ar-Ge) Yard›m› Uygulama Esaslar›, Ankara, 1997, s.3.
Cai O. Falche, An IT Center or Techno Park in Ufa, IPC/IPR, 19.06.2001, http://www.unido.org/userfiles/timminsh/technopark.pdf (eriflim31.03.2004)

mektedir.3 Bu yasan›n amac›, teknolojik bilgiler üretmek, üretim yöntemlerini gelifltirmek, ürün kalitesi ve standard›n› yükseltmek, üretim maliyetini
düflürüp verimlili¤i art›rmak, küçük ve
orta ölçekli iflletmelerin yeni ve ileri
teknolojilere uyumunu sa¤lamak, teknoloji yo¤un alanlarda yat›r›m olanaklar› yaratarak bu alanda istihdam› art›rmak ve teknolojinin ülke içine ve d›fl›na transferini h›zland›racak altyap›y›
sa¤lamakt›r. Kuflkusuz, Yasan›n nihai
amac›, üniversiteler, araflt›rma kurumlar›, kurulufllar› ve üretim sektörleri iflbirli¤i ile ülke sanayiinin uluslararas›
rekabet gücünü art›rarak ihracata dayal› bir sanayi yap›s› oluflturmakt›r.
Teknoloji Gelifltirme Bölgesi, yo¤un
teknoloji kullanan firmalar›n, bir üniversite veya Ar-Ge merkezi olanaklar›ndan yararlanarak teknolojik bir bulufl ürettikleri, böylece akademik ve
sosyal yap›n›n bütünleflti¤i teknopark›
ifade etmektedir. Bölge baflvurular›,
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca de¤erlendirilerek tespit edilmektedir. Bölge
alanlar› içinde yer alan üniversite arazileri, üniversitelerin onay› ile Bölgeyi
kuracak yönetici flirketlere tahsis edilmektedir.Teknoloji Gelifltirme Bölgesi
kurulmas› amac›yla belirlenen alanda
üniversite, ileri teknoloji enstitüsü veya Ar-Ge merkezinin bulunmas› gerekmektedir. Bu kurumlar, bölgenin yönetilmesinden sorumlu olan yönetici flirket kurucular› aras›nda yer almaktad›r.
Yönetici flirket, kamu yarar›na dayana3

rak, ad›na kamulaflt›rma yapabilmektedir.
Bölgede, belirtilen amac›n d›fl›nda faaliyet gösteren yönetici flirket,
Bakanl›k taraf›ndan uyar›l›r. Bir süre
sonra da yönetici flirketin, amac› gerçeklefltiremeyece¤i anlafl›l›rsa, faaliyetlerinin durdurulmas› veya feshine
karar verilir.Kamu kurumu ve üniversite personeli de bölgede tam veya yar› zamanl› olarak çal›flabilmektedir.
Bölgede görevlendirilen ö¤retim üyelerinin buradan elde edecekleri gelirler
üniversite döner sermaye kapsam› d›fl›nda tutulmufltur. Ayr›ca, bu tür bölgelerde, 6224 Say›l› Yabanc› Sermayeyi Teflvik Yasas› uyar›nca, yabanc› uyruklu yönetici ve vas›fl› Ar-Ge personeli çal›flt›rmak da mümkündür.

3. TEKNOLOJ‹ GEL‹fiT‹RME BÖL
GELER‹NDE UYGULANAN T E fi V‹KLER
3.1. TEfiV‹K KAPSAMINA GENEL
BAKIfi
2001 y›l›nda yürürlü¤e giren 4691 Say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Yasas›’ndan sonra, 20 Haziran 2003 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme
ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›
(KOSGEB) taraf›ndan Teknoloji Araflt›rma ve Gelifltirme Deste¤i Uygulama
Usul ve Esaslar› yay›nlanm›flt›r 4.4691
Say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri
Yasas›’n›n 8 maddesinde, bu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflere ve
yönetici flirketlere sa¤lanan destek ve
muafiyetlere yer verilmifltir. Ayr›ca, 28

Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu, 06.07.2001 tarih ve 24454 Say›l› Resmi Gazete

Ekim 2003 y›l›nda Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan yay›nlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile de konuya aç›kl›k getirilmifltir 5. Bu yasal düzenlemelere göre, mükelleflerin, teknoloji gelifltirme bölgelerinde yürüttükleri yaz›l›m ve Ar-Ge’ye dayal› faaliyetlerinden temin ettikleri kazançlar› gelir ve
kurumlar vergisinden muaf tutulmufltur.Yasal düzenlemelerde, mükelleflerin tam veya dar mükellefiyet esas›na
göre gelir veya kurumlar vergisine tabi
olmas› aç›s›ndan bir ay›r›ma yer verilmemifltir. Ayr›ca mükelleflerin bölge
d›fl›ndaki faaliyet kazançlar› da istisna
kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.
3.2. TEfiV‹K KAPSAMINDA YER
ALAN ‹ST‹SNALAR
Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinde yürütülen faaliyetlere iliflkin getirilen istisnalar›, üç ana bafll›kta toplamak
mümkündür:
- Yaz›l›m ve Ar-Ge’ye dayal› üretim
faaliyetlerinden sa¤lanan kazançlara ait istisna,
- Bölgede çal›flan personelin ücretlerinde istisna,
- Teknoloji bölgelerinde üretilen yaz›l›mlardaki katma de¤er vergisi istisnas›.
3.2.1. Yaz›l›m ve Ar-Ge’ye Dayal› üretim Faaliyetlerinden Sa¤lanan Kazançlara Ait ‹stisna
Sadece teknoloji bölgelerinde gerçek4
5
6

lefltirilen yaz›l›m ve Ar-Ge’ye dayal›
üretim faaliyetlerinden temin edilen
kazançlar, gelir ve kurumlar vergisi kesintisinden muaf tutulmufltur. 4691 Say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Yasas›’n›n 8. maddesinde, sözkonusu faaliyetlerden sa¤lanan kazançlar, faaliyete geçilmesinden itibaren befl y›l süre ile teflvik kapsam›na al›nm›flt›r. Ancak, yasada Bakanlar Kurulu’na belirli
teknolojik alanlar ve ürünler için bu
süreyi 10 y›la kadar uzatma yetkisi verilmifltir. 25.12.2003 de kabul edilip,
02.01.2004 de yay›nlanarak yürürlü¤e
giren 5035 Say›l› Yasa ile Teknoloji
Gelifltirme Bölgeleri Yasa’s›na Geçici
2. madde eklenmifl ve teflvik süresinin
2013 y›l›na kadar uzat›lmas› benimsenmifltir 6. Ancak mükelleflerin baflka
bir bölgeye tafl›nmas› durumunda uzat›lan süre ile birlikte teflvikten yararlanma süresinin toplam 10 y›l› aflamayaca¤› ilkesi benimsenmifltir.
Öte yandan, teflvik kapsam›na sadece,
yaz›l›m ve Ar-Ge’ye dayal› üretim faaliyeti kazançlar›n›n al›nmas› nedeniyle, bu tür faaliyetlere dayanmayan gelirler ile faiz, repo ve benzeri faaliyet
d›fl› gelirlerin muafiyet kapsam› d›fl›nda tutulmas› gerekmektedir. Ayr›ca, bu
bölgelerde faaliyet gösteren gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerine 98/10
Tebli¤ Say›l› Ar-Ge Yard›m›na ‹liflkin
Tebli¤ ile sa¤lanan devlet yard›mlar›-

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme ‹daresi Baflkanl›¤›
(KOSGEB), Teknoloji Araflt›rma ve Gelifltirme Deste¤i Uygulama Usul ve Esaslar›, 30.06.2003 tarih ve
25154 say›l› Resmi Gazete.
Maliye Bakanl›¤›, Gelirler Genel Müdürlü¤ü, Kurumlar Vergisi Sirküleri, 28.10.2003, Say›:KVK1/2003-1/Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri-1.
02.01.2004 tarih ve 25334 say›l› Resmi Gazete.

n›n da istisna kapsam› d›fl›nda b›rak›lmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Görüldü¤ü gibi, Teknoloji Gelifltirme
Bölgelerinde faaliyet gösteren iflletmelerin normal ticari iflletmeleri kapsam›nda elde edecekleri gelirleri ile ola¤and›fl› gelirlerinin istisna kapsam›nda
de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir.
Ayr›ca mükelleflerin bölgede faaliyete geçtikleri tarihte tamamlam›fl olduklar› yaz›l›m ve Ar-Ge projelerinden
sa¤layacaklar› kazançlar› da istisna
kapsam›nda yer almamaktad›r. Ancak,
daha önce bafllan›lm›fl ve bölgede faaliyete geçtikten sonra yürütülmüfl projelerin sadece bölgede gerçeklefltirilen
k›sm›na yönelik olarak muafiyet uygulamas› mümkündür.
4691 Say›l› Yasa ile getirilen gelir ve
kurumlar vergisi istisnas› bir kazanç istisnas› niteli¤indedir. ‹stisna kapsam›nda olan projelerden elde edilen has›lattan, proje maliyetinin düflülmesi
ile bulunacak kazanc›n tamam›, muafiyet kapsam›nda yer almaktad›r. Projelerin zararla sonuçlanmas› durumunda
ise, bu zararlar›n di¤er faaliyetlerden
sa¤lanan kazançlardan indirilmesi sözkonusu de¤ildir.
3.2.2. Bölgede Çal›flan Personel
Ücretlerinde ‹stisna
Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinde görev alan yaz›l›m ve Ar-Ge personelinin, bu görevlerine iliflkin ödenen ücretleri de gelir vergisinden 10 y›l süre
7

ile istisna edilmifltir. Personelin; araflt›rma, yaz›l›m ve Ar-Ge faaliyetleri d›fl›nda kalan görevlerinden elde ettikleri
ücretleri ise istisna kapsam›nda yer almamaktad›r. Ayn› flekilde, bölgede
araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve Ar-Ge personeli d›fl›nda kalan di¤er personele yap›lan ücret ödemeleri de tamamen istisna
d›fl›nda tutulmaktad›r 7.
Öte yandan muafiyet kapsam›n›n belirlenebilmesi amac›yla, ilgili giriflimcilerin, kurum ve kurulufllar›n bölgede
istihdam ettikleri tüm araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve Ar-Ge personeli listesini,
Ar-Ge projelerindeki görev tan›mlar›n›
ayl›k olarak belirleyip yönetici flirkete
onaylatmalar› ve ayl›k olarak Maliye
Bakanl›¤›na beyanda bulunmalar› gerekmektedir.
Ayr›ca, istisna kapsam›nda yer alan
personel ücretleri vergilendirilmedi¤inden, özel gider indiriminden yararlanmalar› da mümkün de¤ildir.Personelin hem bölge içinde hem de bölge
d›fl›ndaki projelerde çal›fl›lan süreye
karfl›l›k gelen ücret, gelir vergisinden
muaf tutulmaktad›r. Öte yandan, ücret
istisnas›n›n uygulanmas› süreci 5035
Say›l› Yasa ile 2013 y›l›na kadar uzat›lm›flt›r.
3.2.3. Teknoloji Bölgelerinde Üretilen
Yaz›l›mlardaki Katma De¤er Vergisi
‹stisnas›
5035 Say›l› Yasa ile ve KDV Kanunu’na eklenen geçici 20. madde ile sö-

Ahmet Kavak, “Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu ‹le Öngörülen Destekler ve Vergi ‹stisnalar›”,
Mali Çözüm, ‹SMMMO, Y›l:12, Say›:61, Ekim-Kas›m-Aral›k 2002, s.93.

zü edilen bölgede tan›nan ücret istisnas›na aç›kl›k getirilmifltir. Buna göre,
bölgede faaliyette bulunan giriflimcilerin kazançlar› vergiden muaf tutuldu¤u
sürece, bölgede ürettikleri baz› hizmetleri katma de¤er vergisinden muaf tutulmufltur. Bu hizmetler aras›nda; sistem yönetimi, veri yönetimi, ifl uygulamalar›, sektörel internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yaz›l›m›
fleklindeki teslim ve hizmetler yer almaktad›r.

3.3. D‹⁄ER DESTEKLER
4691 Say›l› Yasa’n›n 8. maddesinin
son f›kras›na göre; Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kifli, kurum ve kurulufllara
makbuz karfl›l›¤› sponsor olarak yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanun’lar›nda belirtilen oranlar esas al›narak indirime tabi
tutulur. Bu oran, bilindi¤i gibi, o y›la
ait beyan edilecek gelirin veya o y›la
ait kurum kazanc›n›n yüde 5’i kadarl›k
k›sm›n› içermektedir.
Öte yandan, bir teknoloji gelifltirme
bölgesinin yönetimi ve iflletilmesinden
sorumlu olan “yönetici flirket”in yasada belirtilen faaliyetlerine iliflkin ifllemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmufltur. Ancak yönetici
flirketin, bu muafiyetten yararlanabilmek için kurulufl ifllemleri tamamland›ktan sonra Maliye Bakanl›¤›’na baflvurmas› gerekmektedir. Ayr›ca, bölgelerin kurulmas› amac›yla arazi temini,
altyap› ve idare binas› inflas›na iliflkin
8

giderlerin yönetici flirketler taraf›ndan
karfl›lanmayan k›sm›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› bütçesi ödenekleriyle
karfl›lanabilir. 8

4.ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME
FAAL‹YETLER‹N‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
4.1.ULUSAL VE ULUSLARARASI
DÜZENLEMELERE GÖRE ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME FAAL‹YETLER‹N‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
Bilindi¤i gibi hizmet iflletmeleri her
maliyet dönemi sonunda 740 H‹ZMET
ÜRET‹M MAL‹YET‹ HESABI nda
toplanan maliyetlerini 622 SATILAN
H‹ZMET MAL‹YET‹ HESABI na,
741 H‹ZMET ÜRET‹M MAL‹YET‹
YANSITMA HESABI arac›l›¤›yla
yans›tmak zorundad›r.Hizmet iflletmelerinin faaliyetleri d›fl›nda araflt›rma
gelifltirme faaliyetleri ile ilgili katlan›lan maliyetler, genel olarak yararlar›
içinde bulunulan dönemde tüketilen ve
bu nedenle de do¤rudan gelir tablosu
hesaplar›na yans›t›larak dönem giderlerine dönüfltürülen faaliyet maliyetleridir.
Maliyet muhasebesinde genel kabul
gören bu yaklafl›m Muhasebe Sistemi
Uygulama
Genel
Tebli¤i’nde
(MSUGT)de genel olarak benimsenen
yaklafl›md›r.Buna göre 7/A maliyet seçene¤inde araflt›rma ve gelifltirme faaliyetine yönelik maliyetler 750
ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹-

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeli¤i.

DERLER‹ HESABI nda takip edilip,maliyet dönemi sonunda gelir tablosu hesaplar›ndan 630 ARAfiTIRMA
VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ HESABI na, 741 ARAfiTIRMA GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ YANSITMA
HESABI arac›l›¤› ile aktar›l›r.
‹flletmelerin pazarlama,sat›fl ve da¤›t›m giderleri ile genel yönetim giderleri fleklindeki faaliyet maliyetlerinin,
üretilen ilgili hizmetin maliyetine pay
vererek da¤›tmalar› mümkündür.Ancak ,araflt›rma ve gelifltirme maliyetlerinin hizmetlere yüklenmesi konusunda farkl› yaklafl›mlar bulunmaktad›r.Ayr›ca bu maliyetler,duran varl›k
hesaplar› çerçevesinde aktiflefltirilerek
izlenme niteli¤ine sahip olan ve hizmetlere yüklenmeleri mümkün olabilen fonksiyonel maliyet türleridir 9.
Bilindi¤i gibi araflt›rma ve gelifltirme
faaliyetlerine iliflkin maliyetlerin muhasebe kayd›na al›nmas› ve de¤erlemesi, Türkiye Muhasebe Standartlar› –
15’de (TMS-15) düzenlenmifltir.Bu
standartta yer alan tan›mlara göre;
Araflt›rma,,yeni bilimsel veya teknik
bilgi ve anlay›fl kazanmak amac›yla giriflilen özgün ve planl› inceleme ve aray›fl cabas›d›r.
Gelifltirme ise,araflt›rma bulgular›n›n
veya bulunan di¤er bilgilerin;yeni ,varolup iyilefltirilmifl veya daha sonra gelifltirilmifl maddeler,araçlar,mamul,hizmetler,ifllemler,sistemler,yöntemler
veya teknikler için ticari üretime geçmeden veya kullan›lmadan önce bir

plana ve tasar›ma dönüfltürülmesidir.Bu standartta, araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin belirlenmesinde esas
al›nacak kriterlere yer verilmifltir. Buna göre araflt›rma faaliyetleri 10;
- Yeni bilgi edinmeyi amaçlayan
faaliyetler,
- Araflt›rma bulgular›n›n uygulanmas›
ile ilgili faaliyetler,
- Ürün veya üretim sürecini içeren seçeneklerin araflt›r›lmas›,
- Yeni ürün tasar›m› ya da mevcut
ürünü veya üretim yöntemlerini gelifltirme yollar›n›n araflt›r›lmas›,
olarak ifade edilmektedir. Gelifltirme faaliyetlerini içeren örnekler ise;
- Mevcut ürün ve üretim yöntemlerini
gelifltirme faaliyetleri,
- Yeni ürün modelleri tasar›m› ve
deneme üretimlerinin yap›lmas›,
- Yeni teknolojiye yönelik aletlerin
ve kal›plar›n tasar›mlar›n›n araflt›r›lmas›,
- Ticari üretim amac› tafl›mayan bir
fabrikan›n tasar›m›, yap›m› ve faaliyete geçirilmesi,
fleklinde yer almaktad›r.
TMS-15’e göre; Ar-Ge maliyetleri,
Ar-Ge faaliyetleri ile do¤rudan iliflkilendirilebilen veya uygun da¤›t›m ölçüleri ile bu faaliyetlere yüklenen giderleri kapsamaktad›r. Afla¤›daki gider
çeflitleri, Ar-Ge maliyetleri kapsam›nda yer almaktad›r;

9 Osman Altu¤,Maliyet Muhasebesi,Geniflletilmifl 13.Bask›, Türkmen Kitabevi,‹stanbul,2001s.273.
10 http://www.turmob.org.tr/tmudesk/f15.doc (eriflim 31.03.2004)

- Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili ilk madde ve malzeme giderleri,
- Ar-Ge faaliyetlerini yürüten personel ücret ve giderleri,
- Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak
d›flar›dan sa¤lanan fayda ve hizmetler,
- Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili çeflitli giderler,
- Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi,
resim ve harçlar,
- Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili amortisman giderleri,
- Di¤er gider merkezlerinden Ar-Ge
gider yerlerine sa¤lanan fayda k›stas›na göre aktar›lan gider paylar›.
Görüldü¤ü gibi, sat›fl maliyetleri ve
borçlanma maliyetleri, Ar-Ge maliyetleri ile iliflkilendirilmemektedir.
Öte yandan TMS-15’de, Ar-Ge maliyetlerinin yap›ld›klar› dönemde gider
olarak muhasebelefltirilmesi ilkesi temel al›nm›flt›r. Buna karfl›l›k, gelecek
dönemlerde gelifltirme maliyetlerinden
ekonomik fayda sa¤lanmas› bekleniyorsa maliyetlerin aktiflefltirilmesine
izin verilmifltir.11
Ayr›ca araflt›rma ve gelifltirme maliyetlerinin olufltu¤u dönemde gider olarak
muhasebelefltirilmesi esas al›nmaktad›r. Ancak araflt›rma maliyetlerinin izleyen dönemde aktiflefltirilmesi gerekirken, gelifltirme maliyetlerinin aktiflefltirilmesi, afla¤›daki unsurlar›n olufl-

mas›na ba¤l› bulunmaktad›r 12:
- Proje ve ürünün aç›kça tan›mlanabilmesi ve bunlar›n gerçe¤e uygun
olarak ölçülebilmesi,
- Proje veya ürünün teknik aç›dan
gerçeklefltirilmesinin mümkün olmas›,
- Proje veya ürünle ilgili üretimin hedeflendi¤i piyasada pazarlanmas›n›n amaçlanmas› veya iflletme içi
faaliyetlerde kullan›lmas›n›n düflünülmesi,
- Gelifltirilen ürün için pazar›n bulunmas›n›n veya iflletme içi faaliyetlerde kullan›lmas›n›n yararl› olmas›,
- Proje ve ürünü tamamlamak için yeterli kaynaklar›n mevcut olmas› veya sa¤lanabilmesi.
Öte yandan, TMS-15’e göre, aktiflefltirilmifl gelifltirme maliyetlerinin amortismana tabi tutulmas› söz konusudur.
Bu maliyetlerin en çok 5 y›l içinde
amortismana tabi tutularak gidere dönüfltürülmesi ve tükenmesi gerekmektedir.
Gelifltirme maliyetlerinden elde edilen
ekonomik faydalar, baz› durumlarda
dönem gideri olarak de¤il, di¤er varl›klar›n üretim maliyeti unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu durumda gelifltirme maliyetlerine yönelik amortisman
giderleri, di¤er varl›klar›n üretim maliyeti unsuru olarak de¤erlendirilir ve bu
varl›klar›n maliyetine yans›t›l›r. Gelifltirme maliyetlerinin yap›ld›¤› proje ve

11 Serap Yan›k ve Ganite Kunt, “Ar-Ge Faaliyetlerinin Muhasebelefltirilmesinin TMS, IAS SSAP
Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi”, Yaklafl›m, say›:74, fiubat 1999, s.127.
12 a.g.k., s.127.

üründen yarar sa¤lanamayaca¤› belirlendi¤inde ise, o dönemde geriye kalan
gelifltirme maliyetlerinin tamam› dönem gideri olarak muhasebelefltirilir 13.
K›saca,araflt›rma gelifltirme maliyetleri;
- Bir mamul veya hizmetin araflt›rma
ve gelifltirme safhas›nda oluflan ve
ileriki bir tarihte bu faaliyetlerden
elde edilecek faydalar ile ilgili mamul ya da hizmetler aras›nda iliflki
kurulabilecek olan maliyetler,
- Uzun dönemli ve tam olarak tan›mlanmam›fl faaliyetler veya ileriki bir
tarihte elde edilecek faydalar› ölçülemeyen faaliyetlere yönelik maliyetler
olarak iki grupta toplanabilir.
MSUGT de yer alan düzenlemelere
göre araflt›rma ve gelifltirme maliyetleri ya do¤rudan dönem gideri olarak
muhasebelefltirilir, ya da aktiflefltirilerek itfa yoluyla maliyetlere yans›t›labilir.Tekdüzen Hesap Plan›nda bu maliyetlerin hangi durumlarda dönem gideri,hangi durumlarda aktiflefltirilerek
muhasebelefltirilece¤i aç›k olarak belirlenmemifltir 14.Bu nedenle hangi yolun izlenece¤i konusunda,uluslararas›
muhasebe standartlar›nda belirlenen
esaslar›n dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Araflt›rma ve gelifltirme faaliyetleri ile

ilgili uluslararas› muhasebe standartlar› (IAS) incelendi¤inde; 1 Ocak
1980’de Araflt›rma ve Gelifltirme Maliyetleri Muhasebesi’nin (IAS) yürürlü¤e girdi¤i, bu standard›n 1 Ocak
1995’de Araflt›rma ve Gelifltirme Maliyetleri ad›n› ald›¤› görülmektedir. Bu
faaliyetler, 1 Temmuz 1999 tarihinden
itibaren IAS 38 Maddi Olmayan Duran
Varl›klar içerisinde de¤erlendirilmektedir.Bilindi¤i gibi Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu(IASB),01 Nisan 2001 tarihinden itibaren IAS’leri
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (IFRS) olarak düzenlemeyi kabul etmifltir. Bu süreç içerisinde IAS
38 31 Mart 2004 tarihinde revize edilmifltir.15 Bu düzenlemeye paralel olarak;
ülkemizde konu ile ilgili yap›lan son
düzenlemelere bak›ld›¤›nda, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren yürürlü¤e girecek olan ve Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› ile uyumlu olarak
haz›rlanan Seri XI no’lu Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤ Tasla¤›’n›n 197. maddesi
Araflt›rma Safhas›, 198. maddesi ise
Gelifltirme Safhas› ad›n› tafl›maktad›r.
Gerek ülkemizde haz›rlanan Tebli¤
tasla¤›na ve gerekse revize edilen IAS
38’e göre, herhangi bir maddi olmayan
varl›k, araflt›rma safhas›nda, aktiflefltirilerek finansal tablolara al›nmaz. Yü-

13 Vefa Toroslu, “Türkiye Muhasebe Standard›-15, Araflt›rma ve Gelifltirme Maliyetleri”, Mali Çözüm,
Y›l:13, Say›:64, Temmuz-A¤ustos-Eylül 2003, s.175.
14 Nalan Akdo¤an,’’Araflt›rma Gelifltirme Maliyetlerinin Kapsam› ve Muhasebelefltirilme Esaslar› (TMS15 Deloitte,IAS Plus,Standards: IAS38,Intangible Assets, http://www.iasplus.com/standard/ias38.htm(eriflim04.04.2004)

rütülen araflt›rmaya ait harcamalar›n
gerçekleflti¤i anda gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir.
Gelifltirme faaliyetlerinden kaynaklanan maddi olmayan duran varl›klar ise,
flu koflullar›n varl›¤› durumunda aktiflefltirilerek finansal tablolara al›n›r;
- Maddi olmayan duran varl›¤›n kullan›ma veya sat›fla haz›r olmas›n›n
mümkün olmas›,
- ‹flletmenin maddi olmayan duran
varl›¤›, tamamlama, kullanma veya
satma e¤iliminde olmas›,
- Maddi olmayan varl›¤› kullanma
veya satma imkan›n›n mevcut olmas›,
- Maddi olmayan varl›¤›n muhtemel
ekonomik fayday› nas›l sa¤layaca¤›n›n belirli olmas›,
- Gelifltirme sürecini tamamlamak ve
maddi olmayan varl›¤› kullan›ma ya
da sat›fla haz›r hale getirecek yeterli
kaynaklar›n bulunmas› ve
- Gelifltirme safhas›nda maddi olmayan varl›kla ilgili harcamalar›n güvenilir olarak ölçülebilmesi.
4.2. TEKNOLOJ‹ GEL‹fiT‹RME
BÖLGELER‹NDE FAAL‹YET GÖSTEREN ‹fiLETMELER‹N ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME FAAL‹YETLER‹N‹N
MUHASEBELEfiT‹R‹LMES‹
4691 Say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Yasa’s›nda araflt›rma ve gelifltirme (AR-GE) faaliyetleri flu flekilde ifade edilmektedir:
- Bilim ve teknolojinin geliflimini sa¤layacak yeni bilgiler elde etmek,

Mevcut bilgilerle yeni malzeme,
ürün ve araçlar üretmek,Yaz›l›m üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluflturmak veya mevcut olanlar› gelifltirmek amac›yla yap›lan düzenli çal›flmalar. Bu yasada “yaz›l›m” kavram› ise; bir bilgisayar, iletiflim cihaz› veya bilgi teknolojilerine
dayal› di¤er bir cihaz›n çal›flmas› ve
kendisine verilen verilerle ilgili gereken ifllemleri yapmas›n› sa¤layan komutlar dizisi veya programlar› ve bunlar›n kullan›m k›lavuzlar›n› da içeren
belgelerin ve hizmetlerin tümü olarak
tan›mlanmaktad›r.Bu tan›ma göre Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinde faaliyet
gösteren iflletmelerin esas faaliyet konusu Ar-Ge dir.Bu nedenle, bu iflletmelerin hizmetlerini gerçeklefltirirken
katlanmalar› gereken giderlerini 740
nolu hesapta muhasebelefltirmeleri uygun görülebilir.Ancak bir hizmetin konusu maddi olmayan bir varl›k oluflumuna neden oluyorsa, bu oluflan varl›¤›n aktiflefltirilerek muhasebelefltirilmesi gerekir.Bu bölgelerdeki iflletme
faaliyetleri de maddi olmayan bir varl›k oluflumuna yönelik oldu¤undan hizmete iliflkin oluflan giderlerinin aktiflefltirilerek muhasebelefltirilmesi gerekmektedir.IFRS’lerde araflt›rma faaliyetlerinin dönem gideri olarak kabul
edilmesi,gelifltirme giderlerinin ise aktiflefltirilmesi benimsendi¤inden;bu iflletmelerin faaliyetlerinden do¤an araflt›rmaya yönelik giderlerini dönem gideri olarak 750 nolu hesapta izlemeleri
gerekirken,gelifltirme faaliyetlerine
yönelik giderlerini ise 263 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹

HESABI’nda aktiflefltirmesi gerekmektedir.Afla¤›da konu ile ilgili örnek uygulamalar yer almaktad›r.
ÖRNEK 1:
Uluslararas› Alfa Teknoloji Gelifltirme Firmas›n›n Türkiye temsilcisi olan Alfa
Teknoloji Gelifltirme A.fi., Portal bilgisayar yaz›l›m program› ile ilgili bir araflt›rma bafllatm›fl bulunmaktad›r. Araflt›rma safhas›nda gerçekleflen giderlerin da¤›l›m› yap›lm›fl ve afla¤›daki gider paylar› tespit edilmifltir;
75.000.000-TL Telefon görüflmesi
150.000.000.-TL Elektrik Gideri
500.000.000.-TL Ofis eleman› brüt ücreti
1.000.000.000.-TL Araflt›rma eleman› brüt ücreti
2.000.000.000.-TL Araflt›rma flefi brüt ücreti
Gerek IFRS, gerek SPK düzenlemelerine göre faaliyetin araflt›rma niteli¤inde olmas› nedeniyle, Alfa A.fi., yukar›da belirtilen giderleri aktiflefltiremez. Yürütülen araflt›rma giderlerini gerçeklefltirdi¤i anda dönem gideri olarak kayda almak
zorundad›r.Bu nedenle sözkonusu giderlerin 750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ HESABI’nda takip edilmesi gerekmektedir.Ayr›ca Teknoloji
Gelifltirme Bölgelerinde faaliyet gösteren iflletmelere tan›nan vergi istisnalar› da
dikkate al›narak kay›t gerçeklefltirilmelidir.
————————————————/———————————————
750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DER HS. 225.000.000.750 55

750 55 3

Ar-ge gid. Yeri

D›fl.Sa¤.Fay.Hiz.

750 55 300 Tlf.Gideri

75.000.000.-

750 55 301 Elektrik Gideri 150.000.000.-

381 G‹DER TAHAKKUKLARI Hs.
225.000.000.————————————————/———————————————
750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DER HS. 4.252.500.000.750 55

750 55 2

750 55 200

Arfl.-Gelfl. Gider Yeri

Memur Ücret ve Gid.
Ofis Eleman›

750 55 200 1 Brüt maafl

750 55 200 2 SSK ‹flv.Pay›

500.000.000.-

750 55 200 3 ‹flflsizlik Prim
750 55 201 Arfl. Eleman›

750 55 201 1 Brüt maafl

750 55 201 2 SSK ‹flv.Pay›

97.500.000.-

10.000.000.1.000.000.000.-

195.000.000.-

750 55 201 3 ‹flflsizlik Prim
750 55 202

Arfl.fiefi

750 55 202 1 Brüt maafl

750 55 202 2 SSK ‹flv.Pay›

20.000.000.2.000.000.000.-

390.000.000.-

750 55 202 3 ‹flflsizlik Prim

40.000.000.-

360 ÖDENECEK VER‹ VE FONLAR Hs.
360 00

Ödenecek Gelir Vrg. 63.750.000.-

360 01

Ödenecek Damga Vrg.21.000.000.-

360 00 000
360 01 000

Ofis Eleman›
Ofis Eleman›

361 ÖDENECEK SOS.GÜV.KST.Hs.
361 00
361 01

Ödenecek SSK Primi

335 01
335 01

1.277.500.000.-

‹flçi ve ‹flv. Pay› 1.172.500.000.‹flsizlik ‹flçi ve ‹flv.

Sigorta Primi

105.000.000.-

Ofis Eleman›

358.250.000.-

335 PERSONELE BORÇLAR.Hs.
335 00

84.750.000.-

Araflt.Eleman›

2.890.250.000.-

844.000.000.-

Araflt.fiefi

1.688.000.000.-

————————————————/———————————————
630 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DER HS.
4.477.500.000.630 00

630 00 100

Memur Ücret ve Gid.

Ofis Eleman›

630 00 100 1 Brüt maafl

630 00 100 2 SSK ‹flv.Pay›

630 00 100 3 ‹flflsizlik Prim
630 00 101

Arfl. Eleman›

630 00 101 1 Brüt maafl

630 00 101 2 SSK ‹flv.Pay›

630 00 101 3 ‹flflsizlik Prim
630 00 102

Arfl.fiefi

630 00 102 1 Brüt maafl

630 00 102 2 SSK ‹flv.Pay›

630 00 102 3 ‹flflsizlik Prim

500.000.000.97.500.000.-

10.000.000.-

1.000.000.000.-

195.000.000.20.000.000.-

2.000.000.000.-

390.000.000.40.000.000.-

751 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME
G‹DERLER‹ YANSITMA HS
751 55

Arfl.-Gelfl. Gider Yeri

751 55 200

Ofis Eleman›

751 55 2

4.477.500.000.-

Memur Ücret ve Gid.

751 55 200 1

Brüt maafl

500.000.000.-

751 55 200 3

‹flflsizlik Prim

10.000.000.-

751 55 200 2

SSK ‹flv.Pay›

751 55 201

Arfl. Eleman›

751 55 201 1

Brüt maafl

751 55 201 3

‹flflsizlik Prim

751 55 201 2

SSK ‹flv.Pay›

751 55 202

Arfl.fiefi

751 55 202 2

SSK ‹flv.Pay›

751 55 202 1

Brüt maafl

751 55 202 3

‹flflsizlik Prim

97.500.000.-

1.000.000.000.195.000.000.-

20.000.000.-

2.000.000.000.390.000.000.-

40.000.000.-

————————————————/———————————————
751 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME
4.477.500.000.G‹DERLER‹ YANSITMA HS.
751 55

Arfl.-Gelfl. Gider Yeri

751 55 200

Ofis Eleman›

751 55 2

Memur Ücret ve Gid.

751 55 200 1 Brüt maafl

751 55 200 2 SSK ‹flv.Pay›

500.000.000.-

97.500.000.-

751 55 200 3 ‹flflsizlik Prim
751 55 201 Arfl. Eleman›
751 55 201 1 Brüt maafl

751 55 201 2 SSK ‹flv.Pay›

751 55 201 3 ‹flflsizlik Prim
751 55 202

Arfl.fiefi

751 55 202 1 Brüt maafl

751 55 202 2 SSK ‹flv.Pay›

751 55 202 3 ‹flflsizlik Prim

10.000.000.-

1.000.000.000.195.000.000.-

20.000.000.-

2.000.000.000.-

390.000.000.-

40.000.000.-

750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME
G‹DERLER‹ HS.
750 55

Arfl.-Gelfl. Gider Yeri

750 55 200

Ofis Eleman›

750 55 2

Memur Ücret ve Gid.

4.477.500.000.-

750 55 200 1

Brüt maafl

750 55 200 3

‹flflsizlik Prim

750 55 200 2
750 55 201

750 55 201 1
750 55 201 2
750 55 201 3
750 55 202

SSK ‹flv.Pay›
Arfl. Eleman›
Brüt maafl

SSK ‹flv.Pay›

‹flflsizlik Prim
Arfl.fiefi

750 55 202 1

Brüt maafl

750 55 202 3

‹flflsizlik Prim

750 55 202 2

SSK ‹flv.Pay›

500.000.000.-

97.500.000.-

10.000.000.-

1.000.000.000.-

195.000.000.20.000.000.-

2.000.000.000.-

390.000.000.-

40.000.000.-

————————————————/———————————————
ÖRNEK 2:
Uluslararas› Alfa Teknoloji Gelifltirme Firmas›n›n Türkiye Temsilcisi olan Alfa
Teknoloji Gelifltirme A.fi., Business Integration Yaz›l›m Program›n›, ABC Otomotiv A.fi.nin talepleri do¤rultusunda gelifltirerek, bir ay içinde kullan›ma haz›r
duruma getirmeyi taahhüt etmifltir.Alfa Teknoloji Gelifltirme A.fi.nin Türkiye
fiubesinin yurtd›fl› merkeze ayl›k finansal durum raporlar› göndermek zorunda
olmas› ve SPK’ya tabi bulunmas› nedeniyle, muhasebe sistemini Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na (IFRS) uygun olarak düzenlemesi ve muhasebe kay›tlar›n› bu standartlara göre tutmas› gerekmektedir. Alfa Teknoloji Gelifltirme A.fi., taahhüdünü bir ay içinde yerine getirmifltir. ABC Otomotiv A.fi.’nin
talebi do¤rultusunda bu program› gelifltirmek amac›yla o ay içinde iflletmede katlan›lan giderlerin projeye yönelik da¤›l›m› yap›lm›fl ve afla¤›daki gider paylar›
tespit edilmifltir:
- 75.000.000.-TL
Telefon görüflmesi
- 150.000.000.-TL
Elektrik Gideri
- 500.000.000.-TL
Ofis eleman› brüt ücreti
- 1.000.000.000.-TL
Proje gelifltirme eleman› brüt ücreti
- 2.000.000.000.-TL
Proje gelifltirme flefi brüt ücreti
Gerek IFRS, gerek SPK düzenlemelerine göre; faaliyetin gelifltirme niteli¤i tafl›mas›, ürünün sat›laca¤› müflterisinin belli olmas› ve maddi olmayan bir varl›¤›n
oluflmas› gerekçeleriyle, Alfa A.fi. nin, yukar›da belirtilen giderleri aktiflefltirerek takip etmesi gerekmektedir.Ayr›ca, örnekteki personel ücretlerine yönelik
muhasebe kay›tlar› yap›l›rken, 4691 Say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Yasas› kapsam›nda yer alan gelir vergisi muafiyetleri dikkate al›nmal›d›r. Buna göre
ofis eleman› ücret muafiyet kapsam› d›fl›nda tutulurken, proje gelifltirme eleman› ve flefinin ücreti ise muafiyet kapsam› dahilindedir.

————————————————/———————————————
750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ HS. 225.000.000750 10 Esas Üretim Gider Yeri

750 10 3 D›fl.Sa¤.Fay.Hiz.
750 10 300 Tel.Gid.

75.000.000-

750 10 301 Elekt Gid.

150.000.000-

381 G‹DER TAHAKKUKLARI HS.
225.000.000————————————————/———————————————
750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ HS. 4.252.500.000.750 10

Esas Üretim Gider Yeri

750 10 200

Ofis Eleman›

750 10 2

Memur Ücret ve Giderleri

750 10 200 1 Brüt maafl

500.000.000.-

750 10 200 3 ‹flflsizlik Prim

10.000.000.-

750 10 200 2 SSK ‹flv.Pay›
750 10 201

Proje Glfl. Eleman›

750 10 201 1 Brüt maafl

750 10 201 2 SSK ‹flv.Pay›

750 10 201 3 ‹flflsizlik Prim
750 10 202

97.500.000.-

Proje Glfl. fiefi

750 10 202 1 Brüt maafl

750 10 202 2 SSK ‹flv.Pay›

750 10 202 3 ‹flflsizlik Prim

1.000.000.000.-

195.000.000.20.000.000.-

2.000.000.000.390.000.000.-

40.000.000.-

360 ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR Hs.
360 00

Ödenecek Gelir Vrg.

63.750.000.-

360 01

Ödenecek Damga Vrg.

21.000.000.-

360 00 000
360 01 000

Ofis Eleman›
Ofis Eleman›

361 ÖDENECEK SOS.GÜV.KST.Hs.
361 00

Ödenecek SSK Primi

361 01

‹flsizlik ‹flçi ve ‹flv. .

‹flçi ve ‹flv. Pay›

105.000.000.-

335 00

Ofis Eleman›

358.250.000.-

335 01

Proje Gelfl.fiefi

335 PERSONELE BORÇLAR.Hs.
Proje Gelfl.Eleman›

1.277.500.000.-

1.172.500.000.-

Sigorta Primi

335 01

84.750.000.-

844.000.000.-

1.688.000.000.-

2.890.250.000.-

————————————————/———————————————
751 ARAfiTIR.VE GEL‹fi.G‹D.YANST.HS. 4.477.500.000751 10

Esas Üretim Gider Yeri

751 10 300

Tel.Gid.

751 10 3

751 10 301
751 10 2

751 10 200

D›fl.Sa¤.Fay.Hiz.

75.000.000 -

Elekt Gid.

150.000.000 -

Memur Ücret ve Giderleri
Ofis Eleman›

751 10 200 1 Brüt maafl

500.000.000.-

751 10 200 2 SSK ‹flv.Pay›

97.500.000.-

751 10 200 3 ‹flflsizlik Prim
751 10 201

Proje Glfl. Eleman›

751 10 201 1 Brüt maafl

751 10 201 2 SSK ‹flv.Pay›

10.000.000.-

1.000.000.000.-

195.000.000.-

751 10 201 3 ‹flflsizlik Prim
751 10 202

20.000.000.-

Proje Glfl. fiefi

751 10 202 1 Brüt maafl

2.000.000.000.-

751 10 202 2 SSK ‹flv.Pay›

390.000.000.-

751 10 202 3 ‹flflsizlik Prim

40.000.000.-

750 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹H S.
750 10

Esas Üretim Gider Yeri

750 10 300

Tel.Gid.

750 10 3

750 10 301
750 10 2

750 10 200

D›fl.Sa¤.Fay.Hiz.

75.000.000-

Elekt Gid.

150.000.000-

Memur Ücret ve Giderleri

Ofis Eleman›

750 10 200 1 Brüt maafl

500.000.000.-

750 10 200 2 SSK ‹flv.Pay›

750 10 200 3 ‹flflsizlik Prim
750 10 201

97.500.000.-

10.000.000.-

Proje Glfl. Eleman›

750 10 201 1 Brüt maafl

1.000.000.000.-

750 10 201 2 SSK ‹flv.Pay› 195.000.000.750 10 201 3 ‹flflsizlik Prim 20.000.000.-

750 10 202

Proje Glfl.fiefi

750 10 202 1 Brüt maafl

2.000.000.000.-

750 10 202 2 SSK ‹flv.Pay› 390.000.000.750 10 202 3 ‹flflsizlik Prim

40.000.000.-

4.477.500.000 -

————————————————/———————————————
263 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME G‹DERLER‹ HS.4.477.500.000 263 00 000 Tel.Gid.

75.000.000 -

263 00 001 Elekt Gid.

263 00 002 Memur Ücret ve Giderleri

150.000.000-

751ARAfiTIR.VE GEL‹fi.G‹D.YANST.HS.
751 10

751 10 3

Esas Üretim Gider Yeri

D›fl.Sa¤.Fay.Hiz.

751 10 300

Tel.Gid.

751 10 2

Memur Ücret ve Giderleri

751 10 301
751 10 200

Elekt Gid.

Ofis Eleman›

751 10 200 1 Brüt maafl

751 10 200 2 SSK ‹flv.Pay›

751 10 200 3 ‹flflsizlik Prim
751 10 201

Proje Glfl. Eleman›

751 10 201 1 Brüt maafl

751 10 201 2 SSK ‹flv.Pay›

751 10 201 3 ‹flflsizlik Prim
751 10 202

Proje Glfl. fiefi

751 10 202 1 Brüt maafl

751 10 202 2 SSK ‹flv.Pay›

751 10 202 3 ‹flflsizlik Prim

4.477.500.000 -

75.000.000 -

150.000.000 -

500.000.000.-

97.500.000.-

10.000.000.-

1.000.000.000.-

195.000.000.20.000.000.-

2.000.000.000.-

390.000.000.40.000.000.-

————————————————/———————————————
6. SONUÇ
Ülkemizde sanayi-üniversite iliflkilerini güçlendirmeye yönelik giriflimlerin temeli 1990’l› y›llar›n öncesine dayanmaktad›r. 1970’li y›llarda DPT’nin bu alanda yapt›¤› çal›flmalar, daha sonra KOSGEB’e devredilmifltir. KOSGEB, 4691
Say›l› Yasa ç›k›ncaya kadar, bir yönetmelikle teknoloji gelifltirme bölgeleri faaliyetlerini yürütmeye çal›flm›flt›r. 2001 y›l›nda yürürlü¤e giren 4691 Say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Yasas› üç alanda önemli teflvikler getirmifltir: Yönetici
flirketin desteklenmesi, firmalar›n desteklenmesi ve çal›flanlar›n desteklenmesi.
Zaman içerisinde teknoparkta yap›lan Ar-Ge çal›flmalar›n›n yurtd›fl›na sat›lmas›
ile ek teflviklerin getirilmesi beklenmektedir.
4691 Say›l› Yasa’ya göre bölgede faaliyet gösteren iflletmelerin Ar-Ge ifllemlerinin muhasebelefltirilmesi, sa¤lanan istisnalar›n dikkate al›nmas›n› gerektiren
baz› özellikler arzetmektedir.Bölgede faaliyet gösteren iflletmelerin istisna kapsam›nda yer alan ve almayan faaliyet kazançlar› ay›r›m›n›n kolayca yap›lmas›n›
sa¤layacak flekilde muhasebe kay›tlar›n› tutmalar› gerekmektedir.

Ayr›ca bu tür iflletmelerin maddi olmayan varl›k üretmeleri nedeniyle,
IFRS’lerde yer alan düzenlemelere paralel olarak muhasebe kay›tlar›n› tutarken,faaliyetin araflt›rma k›sm›n› dönem
gideri olarak kabul etmeleri,gelifltirme
k›sm›n› ise 263 ARAfiTIRMA VE GEL‹fiT‹RME HS.’da takip etmeleri gerekmektedir.Sözkonusu maddi olmayan varl›k y›lsonunda faydal› ömrü
dikkate al›narak itfa edilmelidir.
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1. Girifl
ediye çekleri da¤›t›m› son zamanlarda özellikle büyük ma¤azalarda sat›fl›
artt›rmak ve/veya müflteri kitlesi edinmek amaçl› s›kl›kla baflvurulan
pazarlama teknikleri aras›nda yer almaya bafllam›flt›r. Kimi zaman nakit
para yerine geçen, kimi zaman ise belli bir ürünün sat›fl›n› desteklemek üzere söz
konusu ürünün bedelsiz olarak müflteriye teslimini vaad eden hediye çekleri
matbu kupürler fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Türk Ticaret Kanun’unda herhangi bir düzenlemesi olmayan hediye çeklerinin
üzerlerinde sadece çeki ç›kartan iflletmenin ünvan ve imzas› bulunur. fiirketin
inisiyatifine göre süreli ya da süresiz olarak düzenlenebililen hediye çeklerinden
süresiz olanlarda, kullan›ma dair belirli bir zaman s›n›rlamas› yoktur. Süreli
hediye çeklerinde kullan›m süresi, çeki düzenleyen flirket taraf›ndan
s›n›rland›r›l›r. Piyasadaki hakim uygulama, sürenin s›n›rlanmas› yönündedir.
Her bir hediye çekinin bir seri numaras› vard›r. Çeki düzenleyen flirket bu seri
numaralar› vas›tas›yla hediye çeklerinin dolafl›m›n› takip ve kontrol edebilir.
Hediye çeki ile ilgili ifllemlerde ise; çeki düzenleyen, çeki sat›n al›p da¤›tan ve
çeke sahip müflteri olmak üzere en fazla üç taraf söz konusudur. Çekin verildi¤i
müflteri tüketici olabilece¤i gibi, tüzel kiflili¤i olan bir iflletme de olabilir.
Örne¤in, çal›flanlar›na erzak yard›m› yapmak isteyen bir flirket, bir baflka flirkete
ait hediye çeklerinden sat›n al›p, bunlar› kupürler halinde çal›flanlar›na
da¤›tabilir. Bu durumda hediye çekleri genelde nakit paray› temsil eden kupürler
fleklinde bas›l›r. Al›flverifl bedelinin hediye çeki bedelinden büyük olmas›
halinde, aradaki fark al›flverifli yapan kifliler taraf›ndan karfl›lan›r. fiirketler aras›
hediye çeki al›flveriflinde, çek bedelinin tamam› bir defada ödenebildi¤i gibi, bir
k›sm› çekin al›m›, kalan k›sm› ise hediye çekinin kullan›ld›¤› tarihte
ödenebilmektedir 1. Bu arada sat›fl ifllemine konu olan hediye çeklerinin tutar›
büyük bir parasal miktar› temsil ediyorsa taraflar aras› anlaflmaya ba¤l› olarak bir
iskonto ifllemi yap›labilir.
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213 Say›l› VUK’un 229’ uncu maddesi gere¤ince; hediye çeklerinin sat›fl›
söz konusu oldu¤unda nihai fatura,
hediye çeklerini sat›n alan ve da¤›tan
flirket ve kifliler ad›na düzenlemelidir.
Ancak, hediye çekini kullanarak
al›flverifl yapan kiflilere ise yazar kasa
fifli veya fatura düzenlenerek bu belgeler üzerine “Özel gider indiriminde
kullan›lamaz” fleklinde bir flerh
düflülmesi gerekir 2.
Bu çal›flmada konu farkl› taraflar
aç›s›ndan ve hediye çeklerinin süreleri
göz önünde bulundurularak incelenmifltir.

2. Hediye Çeklerinin Muhasebelefltirilmesi
Hediye çeklerinin muhasebelefltirilmesi yukar›da anlat›lanlar do¤rultusunda
çok yönlü ele al›nmas› gereken bir
konudur. Hediye çekinin nakdi veya
mal› temsil etmesi, süreli veya süresiz
olmas›, çeki veren ve alan taraflar,
ödeme koflullar› olmak üzere bir dizi
de¤iflken muhasebe kay›tlar›nda
farkl›l›k yaratmaktad›r.
Çal›flmada hediye çeklerinin muhasebelefltirilmesi konusu afla¤›daki tablo-
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da yer alan dört farkl› ana durum
fleklinde ele al›nm›flt›r. ‹lk iki durumda
konu çekin ait oldu¤u flirketten
ç›k›fl›ndan itibaren flirkete tekrar geri
dönüflüne kadar geçen süreçte; farkl›
taraflar, hediye çekinin mal› ya da
nakdi temsil etmesi, süreleri ve ödeme
biçimleri aç›s›ndan ele incelenmifltir.
Üçüncü ve dördüncü durumlarda ise
yineleme olmamas› için sadece nakdi
temsil eden hediye çekleri farkl›
taraflar aç›s›ndan irdelenmifltir.
Bu dört durum d›fl›nda konu afla¤›daki
varsay›mlar
çerçevesinde
ele
al›nm›flt›r:
• Kay›tlarda iflin maliyet yönü göz ard›
edilmifltir.
• Hediye çeklerinin KDV tutar›n› da
ihtiva etti¤i varsay›m› ile hareket edilmifltir.
• Çal›flmada ödemelerle ilgili olarak
100 Kasa Hesab› çal›flt›r›lm›flt›r.
Uygulamada bu hesap yerine 101
Al›nan/103 Verilen Çekler/121 Alacak
Senetleri/321 Borç Senetleri/120
Alacaklar/320 Sat›c›lar gibi uygun
hesaplar›n kullan›lmas› mümkündür.

Tablo 1: Çal›flmada Ele Al›nan Dört Farkl› Durum ve ‹nceleme Plan›
A. Çal›flmada Ele Al›nan Dört Farkl› Durum
1. Durum:
A fi‹RKET‹ A.fi.H.Ç B fi‹RKET‹ A.fi.H.Ç MÜfiTER‹ A.fi.H.Ç A fi‹RKET‹
BEDEL KARfiILI⁄I TESL‹M

2. Durum:
A fi‹RKET‹

A.fi.H.Ç

B fi‹RKET‹

BEDELS‹Z TESL‹M

3. Durum:
A fi‹RKET‹ A.fi.H.Ç B fi‹RKET‹
BEDEL KARfiILI⁄I TESL‹M

4. Durum:
A fi‹RKET‹ A.fi.H.Ç MÜfiTER‹
BEDELS‹Z TESL‹M

B. Çal›flman›n ‹nceleme Plan›
Durumlar
1. Durum

3. Durum

Bölüm Numaralar›
2.1.1.
2.1.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.

4. Durum

2.4.

2. Durum

BEDELS‹Z TESL‹M

A.fi.H.Ç

MÜfiTER‹

BEDELS‹Z TESL‹M

ÇEK‹N KULLANIMI

A.fi.H.Ç

A fi‹RKET‹

ÇEK‹N KULLANIMI

A.fi.H.Ç

PERSONEL A.fi.H.Ç A fi‹RKET‹

A.fi.H.Ç

A fi‹RKET‹

BEDELS‹Z TESL‹M

ÇEK‹N KULLANIMI

ÇEK‹N KULLANIMI

‹nceleme Detay›
Nakdi/Mal› ‹çeren ve Süresiz Hediye Çekleri
Nakdi/Mal› ‹çeren ve Süreli Hediye Çekleri
Nakdi/Mal› ‹çeren ve Süresiz Hediye Çekleri
Nakdi/Mal› ‹çeren ve Süreli Hediye Çekleri
Nakdi ‹çeren Hediye Çekleri (Süreli/süresiz
ayr›m› yap›lmam›flt›r)
Nakdi ‹çeren Hediye Çekleri (Süreli/süresiz
ayr›m› yap›lmam›flt›r)

K›saltma: A.fi.H.Ç. : A fiirketi Hediye Çeki
• Tüm ifllemler ticari iflletmeler baz al›narak gerçeklefltirilmifltir.
• Süreli hediye çeklerinde k›sa vadeli, süresiz hediye çeklerinde ise uzun vadeli
hesaplar kullan›lm›flt›r.
• Hediye çeklerinin bas›m› ile ilgili bir gider söz konusu olmaktad›r. Bu gider
760 Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri hesab›na kaydedilmelidir.
• Hediye çeklerinin iflletmelere girifl ç›k›fllar› Naz›m Hesaplar’da takip edilece¤i
tart›flmas›zd›r. Ancak, çal›flmada tekrardan kaç›nmak amac› ile yevmiye maddelerinde hediye çeklerinin iflletmelere girifl ve ç›k›fl ifllemlerinin Naz›m
Hesaplar’ daki takibi göz ard› edilmifltir.

• Yevmiye kay›tlar›nda tutarlar “X” harfi, Katma De¤er Vergisi ile ilgili olarak
da “Z” harfi kullan›lm›flt›r.

2.1. Hediye Çeklerinin Muhasebelefltirilmesi’nde Birinci Durum
Bu durumda, A flirketi kendi hediye çeklerini bir makbuz 3 karfl›l›¤›nda B flirketine teslim etmifl, B flirketi de bu çekleri müflterilerine da¤›tm›flt›r. B flirketinin
müflterisi ise A flirketine giderek hediye çeki karfl›l›¤›nda al›fl verifl yapm›flt›r.
Yukar›da anlat›lan bu süreçteki dört farkl› durum afla¤›da, nakdi/mal› içeren
süresiz ve nakdi/mal› içeren süreli hediye çekleri olmak üzere iki farkl› ana
bafll›k alt›nda ele al›nm›flt›r. Yevmiye maddeleri öncelikle nakdi içeren hediye
çekleri aç›s›ndan irdelenmifl ve ard›ndan mal› içeren hediye çeklerine ait kay›tlar
ile karfl›laflt›rma yap›lm›flt›r.
2.1.1. Nakdi / Mal› ‹çeren ve Süresiz Hediye Çeki Da¤›t›m›
A. A fi‹RKET‹ HED‹YE ÇEKLER‹N‹ BASTIRDI VE B fi‹RKET‹NE BEDEL
KARSILI⁄INDA TESL‹M ETT‹
Bu durumda A flirketinin yapaca¤› kay›t afla¤›da yer almaktad›r:
100 KASA
XXXXZ
436 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR
XXXXZ

Z’ NOLU MAKBUZ –BBB NOLU HED‹YE ÇEKLER‹N‹N SATIfiI

Söz konusu kay›tla ilgili olarak 449 Al›nan Di¤er Avanslar hesab›n›n
kullan›lmas› da önerilmifltir 4. Ancak, hediye çeklerinin nakdi temsil etmesi
halinde yukar›daki yevmiye kayd›n›n tercih edilmesi daha do¤ru olacakt›r.
B. B fi‹RKET‹ ÇEKLER‹ MÜfiTER‹YE DA⁄ITTI
B flirketinin çekleri müflterilerine da¤›tmas› halinde yap›lacak muhasebe kayd›
afla¤›da yer almaktad›r:
760 PAZARLAMA, SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹ XXXX
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
Z
100 KASA
XXXXZ
Z’NOLU MAKBUZ - HED‹YE ÇEKLER‹N‹N SATIN ALINMASI
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Uygulamada hediye çeklerinin bir mal gibi kabul edilip fatura karfl›l›¤›nda sat›fl› da söz konusu olmaktad›r. Bu durumda çeki satan aç›s›ndan 600 Yurtiçi Sat›fllar hesab›n›n alt›nda „600.xx. Hediye Çekleri“
diye bir alt hesap aç›l›p kasaya giren tutar karfl›l›¤›nda normal sat›fl kayd› yapmak da mümkündür.
Ancak, Türk Ticaret Kanun’unda yer almayan hediye çeklerinin bu flekilde kaydedilmesi hayali sat›fllara
imkan tan›yacak ve denetimi zorlaflt›racakt›r. Bu nedenle çal›flmadaki yevmiye maddelerinde hediye çeklerinin bir mal gibi kabul edilip fatura karfl›l›¤›nda sat›fl›na yer verilmemifltir.
Bkz. Abdullah Tolu, „Hediye Çeklerinin Katma De¤er Vergisi Karfl›s›ndaki Durumu“, Yaklafl›m Dergisi,
Say› 109, Ocak 2002, s. 205. ve Muzaffer Küçük, „Hediye Çeklerinin Muhasebelefltiril-mesi“, Vergi
Dünyas›, Say› 235, Mart 2001, s. 99.

Söz konusu flirketin çekleri sat›n almas› ile da¤›tmas› aras›nda uzun bir süreç
varsa 760 Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri hesab› yerine 236 Di¤er Çeflitli
Alacaklar hesab› da kullan›labilir. Bu arada ifllem bir avans olarak kabul edildi¤inde 258 Verilen Avanslar hesab›n›n kullan›lmas› söz konusu olacakt›r.
Ancak çekin süresiz oldu¤u ve ödemenin gerçeklefltirilmifl oldu¤u düflünülecek
olunursa, tutar› direkt giderlefltirmek daha k›sa ve pratik bir çözüm olacakt›r.

C. MÜfiTER‹ A fi‹RKET‹NE G‹D‹P ÇEKLER ‹LE ALIfi VER‹fi YAPTI
Müflteri A flirketinden hediye çekleri ile al›flverifl yapt›¤›nda A flirketi afla¤›daki
kayd› yapacakt›r:
436 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR
600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
391 HESAPLANAN KDV
MÜfiTER‹YE VER‹LEN Y’ NOLU MAKBUZ/F‹fi

XXXXX

XXXX
Z

Bu durumda A flirketine bir para girifli olmayacakt›r. Söz konusu tutar daha önce
B flirketi taraf›ndan A flirketine ödenmifltir. Dolay›s›yla borçland›r›lacak hesap
436 Di¤er Çeflitli Borçlar hesab›d›r. Müflterinin çek karfl›l›¤›nda ald›¤› mal ile
ilgili olarak bir sat›fl ifllemi gerçeklefltirilmifl oldu¤undan 600 Yurt ‹çi Sat›fllar ve
391 Hesaplanan KDV hesaplar› alacakland›r›lmal›d›r.
Bu arada B flirketinin, müflterisinin A flirketinden hediye çeki karfl›l›¤›nda
al›flverifl yapmas› halinde yapaca¤› herhangi bir kay›t yoktur. Bunun d›fl›nda çek
süresiz oldu¤undan iki taraf aras›nda çekin kullan›lmamas› halinde ödenen
tutar›n geriye iadesi gibi bir anlaflman›n yap›lmas› da anlaml› olmayacakt›r.
Hediye çeklerinin mal› içermesi halinde sorgulanmas› gereken stoklar›n durumudur. E¤er hediye çekleri süresiz ise söz konusu mallar genelde stok konusunda sorun teflkil etmeyecek, flirkette her an bulunabilir niteliktedir. Bu nedenle A
flirketinin stoklar›nla ilgili bir düzeltme kayd›na ihtiyaç yoktur. Dolay›s›yla mal›
içeren süresiz hediye çeklerinin muhasebelefltirilmesi, nakdi içeren süresiz
hediye çeklerinin muhasebelefltirilmesinden farkl› olmayacakt›r. Ancak,
yukar›da da de¤inildi¤i gibi hediye çeklerinin mal› içermesinden dolay› 436
Di¤er Çeflitli Borçlar hesab› yerine 449 Al›nan Di¤er Avanslar hesab›n›n kullan›lmas› daha uygun olacakt›r.
2.1.2. Nakdi / Mal› ‹çeren ve Süreli Hediye Çeki Da¤›t›m›
A. A fi‹RKET‹ HED‹YE ÇEKLER‹N‹ BASTIRDI VE B fi‹RKET‹NE BEDEL
KARfiILI⁄INDA TESL‹M ETT‹
A flirketi bu durumda afla¤›daki muhasebe kayd›n› yapacakt›r:

100 KASA
XXXXZ
336 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR

K’ NOLU MAKBUZ – 01.01.03-31.03.03 TAR‹HL‹ KAMPANYA
‹LE ‹LG‹L‹ HED‹YE ÇEKLER‹N‹N TESL‹M‹

XXXXZ

A flirketinin yapaca¤› kayd›n süresiz çeke göre yap›lacak kay›ttan tek fark› vadesidir. 2.1. numaral› bölümde de de¤inildi¤i gibi çal›flmada vadenin bir y›l veya
bir y›ldan az oldu¤u kabul edilmifltir. Ayr›ca, Al›nan Di¤er Avanslar hesab›n›n
kullan›m› halinde de vade konusunda ayn› detaya dikkat etmek do¤ru olacakt›r.
Hediye çeklerinin mal› içermesi durumunda afla¤›da oldu¤u gibi stoklarla ilgili
ikinci bir muhasebe kayd›na ihtiyaç vard›r.
157 D‹⁄ER STOKLAR

XXX

157.01. HED‹YE ÇEKLER‹ XXX

153 T‹CAR‹ MALLAR

XXX

01.01.03-31.03.03 TAR‹HLER‹ ARASINDAK‹ KAMPANYA ‹LE ‹LG‹L‹
HED‹YE ÇEKLER‹N‹N DA⁄ITILMASI

Dolay›s›yla bu aflamada nakdi/mal› içeren süreli hediye çeklerinin muhasebelefltirilmesinde 2.1.1. nolu bölümdeki muhasebe kay›tlar›ndan iki fark söz
konusu olacakt›r. Bunlardan ilki, hediye çeklerinin vadesinin bir y›l ve bir y›ldan
k›sa sürede olmas› durumunda 436 Di¤er Çeflitli Borçlar hesab› yerine 336 Di¤er
Çeflitli Borçlar hesab›n›n kullan›lmas›d›r. ‹kinci fark ise mal›n temin edilmesindeki kolayl›k durumu ve kampanyan›n süresine göre stoklarla ilgili bir kay›da
ihtiyaç oldu¤udur.
B. B fi‹RKET‹ ÇEKLER‹ MÜfiTER‹YE DA⁄ITTI
B flirketi çekleri bedel karfl›l›¤›nda almas› ile birlikte afla¤›daki kay›t yap›lacakt›r:
760 PAZARLAMA, SATIfi VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
100 KASA
K’ NOLU MAKBUZ – 01.01.03-31.03.03 TAR‹HL‹ KAMPANYA

XXXX
Z

XXXXZ

‹LE ‹LG‹L‹ HED‹YE ÇEKLER‹N‹N SATIfiI

2.1.1. nolu bölümde oldu¤u gibi söz konusu flirketin çekleri almas› ile da¤›tmas›
aras›nda uzun bir süreç varsa 760 Pazarlama, Sat›fl ve Da¤›t›m Giderleri hesab›
yerine 136 Di¤er Çeflitli Alacaklar hesab› da kullan›labilir. Bu arada ifllem bir
avans olarak kabul edildi¤inde 149 Verilen Avanslar hesab›n›n kullan›lmas› söz
konusu olacakt›r. Sonuç olarak süreli hediye çeklerinin süresizlerden bu noktadaki tek fark› hesaplardaki vadelerdir.

C. MÜfiTER‹N‹N SÜREY‹ GEÇ‹RMES‹ HAL‹NDE A fi‹RKET‹N‹N KAYDI
Sürenin geçmesi halinde farkl› durumlar söz konusu olabilir. E¤er sürenin sonunda kullan›lmam›fl yani A flirketine geri dönmemifl hediye çekleri varsa ve taraflar
aras›nda süre bitiminde söz konusu hediye çeklerine ait tutar›n iadesi üzerine bir
anlaflma yap›lm›fl ise A flirketi kalan tutar› geri ödeyip ters kay›tla ifllemi sonland›r›r. Afla¤›daki örnek hediye çeklerinden hiç birinin kullan›lmad›¤›
varsay›m›na dayanmaktad›r.
336 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR
100 KASA

XXXXZ

XXXXZ

Z NOLU MAKBUZUN ‹PTAL‹

Bu arada anlaflma kullan›lmam›fl çeklere ait tutar›n belli bir yüzdesini iade etme
yönünde de olabilir. Bu durumda iade edilmesi gereken mebla¤ için yukar›daki
ters kay›t yap›l›rken geri kalan tutar için bir y›ll›k dönem içinde kal›nm›fl ise 649
Di¤er Ola¤an Gelir ve Karlar hesab› alacakland›r›larak gelir gösterilmelidir. ‹ptal
ifllemi bir sonraki y›lda gerçeklefltirilmifl ise 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar›
hesab› kullan›lmal›d›r.
Bu arada hediye çeklerinin mal› içermesi halinde daha önceden stoklarla ilgili
düzeltme yap›ld› ise bu düzeltmenin afla¤›da oldu¤u gibi ters kay›tla iptal edilmesi gerekecektir.
153 T‹CAR‹ MALLAR
157 D‹⁄ER STOKLAR

157.01. HED‹YE ÇEKLER‹ XXX

XXX

XXX

01.01.03-31.03.03 TAR‹HLER‹ ARASINDAK‹ KAMPANYANIN ‹PTAL‹

D. MÜfiTER‹N‹N SÜREY‹ GEÇ‹RMES‹ HAL‹NDE B fi‹RKET‹N‹N KAYDI
‹fllemin tamamen ya da k›smen iptali üzerine bir anlaflman›n varl›¤› halinde, B
flirketi hediye çeklerinin temin edilmesi s›ras›nda ödenen tutar› direkt gider
olarak kaydetti ise, gelir kayd› yaparak ifllemi sonland›racakt›r. Afla¤›da konu
ile ilgili kay›t yer almaktad›r.
100 KASA
XXXXX
XXXXX
649 D‹⁄ER OLA⁄AN GEL‹R VE KARLAR
K NOLU MAKBUZUN ‹PTAL‹

Bu arada iptal ifllemi ayn› dönemde gerçeklefltiriliyorsa, 649 Di¤er Ola¤an Gelir
ve Karlar hesab›, bir sonraki dönemdeki iptaller için ise 671 Önceki Dönem Gelir

ve Karlar› hesab› alacakland›r›lacakt›r. E¤er direkt gider gösterilmedi ise ifllem
ters kay›tla kapat›l›r. Yukar›daki örnek kay›t hediye çeklerinin hiç kullan›lmad›¤›
varsay›m›na dayand›r›lm›flt›r.

2.2. Hediye Çeklerinin Muhasebelefltirilmesi’nde ‹kinci Durum
A flirketi kendi hediye çeklerini B flirketine bir bedel talep etmeden teslim etmifl,
B flirketi de bu çekleri müflterilerine da¤›tm›flt›r. B flirketinin müflterisi ise A
flirketine giderek hediye çeki ile al›fl verifl yapm›flt›r.

2.2.1. Nakdi / Mal› ‹çeren ve Süresiz Hediye Çekleri Da¤›t›m›
A. A fi‹RKET‹ HED‹YE ÇEKLER‹N‹ BASTIRDI VE B fi‹RKET‹NE
BEDELS‹Z TESL‹M ETT‹
Burada A firmas› bir ödeme söz konusu olmad›¤› için karfl› tarafa fatura/makbuz
kesmez, hediye çeklerini emanet olarak verir ve Naz›m Hesaplar da izler. Burada
2.1.1. no’lu bölümde oldu¤u gibi mal› içeren hediye çeklerinin varl›¤› halinde
stoklar ile ilgili bir düzeltmeye gerek yoktur.
B. B fi‹RKET‹ ÇEKLER‹ MÜfiTER‹YE DA⁄ITTI
B flirketi hediye çekleri için bir bedel ödememifltir. A flirketi ile anlaflmas›na göre
hediye çekleri ile al›fl verifl yap›ld›kça ödemelerde bulunacakt›r.
654 KARfiILIK G‹DERLER‹
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI

XXXX

01.01.03-31.03.03 TAR‹HLER‹ ARASINDAK‹ KAMPANYA ‹LE ‹LG‹L‹
HED‹YE ÇEKLER‹N‹N DA⁄ITILMASI

XXXX

Dolay›s›yla B flirketinin ileride üst s›n›r hariç henüz hacmi net olarak bilinmeyen
bir gideri olaca¤› için karfl›l›k ay›rmas› ihtiyatl›l›k ilkesi 5 gere¤ince do¤ru olacakt›r. Yukar›da ilgili kay›t yer almaktad›r.
C. MÜfiTER‹ A fi‹RKET‹NE G‹D‹P ÇEKLER ‹LE ALIfi VER‹fi YAPTI
Müflterinin A flirketine gidip hediye çekleri karfl›l›¤›nda al›fl verifl yapmas›
halinde A flirketinin B flirketinden alaca¤› meydana gelmifl olur. Böylece A
flirketi 136/236 Di¤er Çeflitli Alacaklar hesaplar›ndan birini borçland›r›r.
136/236 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
XXXXZ
600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
XXXX
391 HESAPLANAN KDV
Z
K’ NOLU FATURA

5

Ümit Ataman, Genel Muhasebe – Muhasebe Dönem Sonu ‹fllemleri, Cilt II, Türkmen Kitabevi, 11.
Bask›, Mart 1998, s. 7.

Hediye çeklerini alan A flirketi bedelini almad›¤› halde sat›fl geliri elde etmifltir,
dolay›s›yla 600 Yurtiçi Sat›fllar ve 391 Hesaplanan KDV hesaplar›
alacakland›r›l›r. Yukar›da da belirtildi¤i gibi B flirketinin ödeme flekli ve vade
taraflar›n anlaflmas›na göre de¤iflebilmektedir.
D. A fi‹RKET‹ B fi‹RKET‹NE FATURAYI GÖNDERD‹ VE B fi‹RKET‹
ÖDEMEY‹ GERÇEKLEfiT‹RD‹
Bu durumda daha önce B flirketi taraf›ndan yarat›lm›fl olan karfl›l›k hesab›
kapat›lacakt›r. Dolay›s›yla B flirketinin eline fatura geçer geçmez yapaca¤› kay›t
afla¤›da yer almaktad›r.
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
100 KASA

XXXX
Z

K ’NOLU FATURA ÖDEMES‹

XXXXZ

Ayr›ca, ödeme ayn› dönem içerisinde gerçeklefltiriliyorsa afla¤›da oldu¤u gibi
ikinci kay›da gereksinim vard›r. Ancak, karfl›l›¤›n ayr›lmas› ile ödeme aras›nda
dönem fark› söz konusu oldu¤unda ikinci kay›da ihtiyaç olmayacakt›r.
760 PAZARLAMA VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
654 KARfiILIK G‹DERLER‹

XXXX

K’ ’NOLU FATURA ‹LE ‹LG‹L‹ DÜZELTME KAYDI

XXXX

E. A fi‹RKET‹N‹N ÖDEMEDEN SONRA MUHASEBE KAYDI
Müflterilerin gelip hediye çekleri karfl›l›¤›nda al›fl verifl yapmalar› ile ortaya ç›kan
136/236 Di¤er Çeflitli Alacaklar hesab› B flirketi taraf›ndan paran›n ödenmesi
sonucunda kapanacakt›r. Afla¤›da söz konusu iflleme ait muhasebe kayd› yer
almaktad›r.
100 KASA
136/236 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ ALACAKLAR
K’ NOLU FATURA ÖDEMES‹

XXXXZ

XXXXZ

Hediye çeklerinin mal› içermesi halinde burada da aynen 2.1.1. nolu bölümde
oldu¤u gibi, sorgulanmas› gereken stoklar›n durumudur. Hediye çekleri süresiz
ise söz konusu mallar stok veya temin edilmeleri konusunda sorun teflkil etmeyecek nitelikte olmal›d›rlar. Bu nedenle A flirketinin sto¤unla ilgili bir düzeltme

kayd›na gereksinimi olmayacakt›r. Bunun d›fl›nda söz konusu durumda mal›
içeren hediye çeklerinin, nakdi içeren süresiz hediye çeklerinin muhasebelefltirilmesinden bir fark› yoktur.

2.2.2. Nakdi / Mal› ‹çeren ve Süreli Hediye Çekleri Da¤›t›m›
A. A fi‹RKET‹ HED‹YE ÇEKLER‹N‹ BASTIRDI VE B fi‹RKET‹NE
BEDELS‹Z TESL‹M ETT‹
Burada A firmas› aynen 2.2.1. nolu bölümde oldu¤u gibi bir ödeme söz konusu
olmad›¤› için karfl› tarafa fatura/makbuz kesmez, hediye çeklerini emanet olarak
verir ve Naz›m Hesaplar da izler.
Ancak yukar›da da bahsedildi¤i gibi hediye çeklerinin mal› içermesi halinde
2.2.1. nolu bölümdeki yevmiye kayd›ndan farkl› olarak mal›n temin edilmesindeki özelli¤e ve kampanyan›n süresine göre stoklar›n izlenmesi gerekebilir.
157 D‹⁄ER STOKLAR

157.01. HED‹YE ÇEKLER‹

XXX

153 T‹CAR‹ MALLAR

XXX

01.01.03-31.03.03 TAR‹HLER‹ ARASINDAK‹ KAMPANYA ‹LE ‹LG‹L‹

XXX

HED‹YE ÇEKLER‹N‹N DA⁄ITILMASI

Bu durumda kampanya ile ilgili mallar› farkl› bir hesapta incelemek daha do¤ru
olacakt›r. Yukar›da konu ile ilgili yevmiye kayd› yer almaktad›r.
B. B fi‹RKET‹ ÇEKLER‹ MÜfiTER‹YE DA⁄ITTI
Buradaki durum da aynen 2.2.1. nolu bölüm ile ayn›d›r. B flirketi hediye çekleri
için bir bedel ödememifltir ve A flirketi ile anlaflmas›na göre hediye çekleri ile al›fl
verifl yap›ld›kça ödemelerde bulunacakt›r. Dolay›s›yla B flirketinin ileride üst
s›n›r
654 KARfiILIK G‹DERLER‹
XXXX
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
XXXX
01.01.03-31.03.03 TAR‹HLER‹ ARASINDAK‹ KAMPANYA

hariç henüz hacmi net olarak bilinmeyen bir gideri olaca¤› için karfl›l›k ay›rmas›
uygundur. Yukar›da konu ile ilgili muhasebe kayd› yer almaktad›r.
C. MÜfiTER‹N‹N SÜREY‹ GEÇ‹RMES‹ HAL‹NDE A fi‹RKET‹N‹N KAYDI
A flirketi müflterinin kampanya süresi içinde çek ile al›fl verifl yapmamas› sonucunda Naz›m Hesapla ile ilgili düzeltmenin d›fl›nda herhangi bir kay›t yapmayacakt›r. Ancak, hediye çeklerinin mal› içermesi halinde do¤al olarak daha önce
stoklarda bir düzenleme yap›ld› ise söz konusu kayd›n iptali gerekecektir.

153 T‹CAR‹ MALLAR
157 D‹⁄ER STOKLAR
157.01. HED‹YE ÇEKLER‹ XXX

XXX

XXX

01.01.03-31.03.03 TAR‹HLER‹ ARASINDAK‹ KAMPANYANIN ‹PTAL‹

Yukar›da stok hesaplar›nda daha önce yap›lan haz›rl›k ters kay›tla iptal
edilmifltir.
D. MÜfiTER‹N‹N SÜREY‹ GEÇ‹RMES‹ HAL‹NDE B fi‹RKET‹N‹N KAYDI
Karfl›l›k ay›rma tarihi ile kampanya süresinin bitimi ayn› dönem içinde gerçekleflmifl ise B flirketi yukar›daki gibi ters kay›tla ay›rm›fl oldu¤u karfl›l›¤› ve
379 D‹GER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
654 KARfiILIK G‹DERLER‹

01.01.03-31.03.03 TAR‹HLER‹ ARASINDAK‹ KAMPANYANIN ‹PTAL‹

XXXX

XXXX

gösterdi¤i gideri iptal edecektir. Ancak karfl›l›k ay›rma tarihi ile kampanya
süresinin bitimi aras›nda dönem fark› söz konusu ise kay›t 654 Karfl›l›k Giderleri
hesab› yerine 644 Konusu Kalmayan Karfl›l›klar hesab›n›n alacakland›r›lmas›
fleklinde de¤iflecektir.
D. MÜfiTER‹N‹N SÜREY‹ GEÇ‹RMEDEN A fi‹RKET‹NDEN ALIfi VER‹fi
YAPMASI HAL‹NDE
Bu durum için 2.2.1. no’lu bölümde yer alan bilgiler aynen geçerlidir. Konu ile
ilgili tek farkl›l›k gerekli oldu¤u durumlarda stoklardaki düzeltme kayd›d›r.
2.3. Hediye Çeklerinin Muhasebelefltirilmesi’nde Üçüncü Durum
B flirketi kendi personeline da¤›tmak üzere hediye çeklerinin tamam› üzerinden
bir bedel ödeyerek A flirketinden hediye çekleri alm›fl ve çekleri personeline
da¤›tm›flt›r. Hediye çeklerini alan personel A flirketinden al›fl verifl yapm›flt›r.
Bu durumda yukar›da ele al›nan konulardan farkl› olan hediye çeklerinin personele da¤›t›m›d›r, zira burada amaç sat›fl› desteklemek de¤il personele yard›m
etmekdir. Konu afla¤›da uygulama göz önüne al›narak, sadece nakdi temsil eden
hediye çekleri için ele al›nm›fl ve süreli/süresiz ayr›m› yap›lmam›flt›r.
A. A fi‹RKET‹ HED‹YE ÇEKLER‹N‹ BASTIRDI VE B fi‹RKET‹NE B‹R
BEDEL KARfiILI⁄INDA TESL‹M ETT‹
2.1.1. nolu bölümdeki gibi A flirketi hediye çekleri karfl›l›¤›nda paras›n› al›p
100 KASA
XXXXZ
336/436 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR
K’ NOLU MAKBUZ –BB SER‹ NOLU HED‹YE ÇEKLER‹N‹N TESL‹M‹

XXXXZ

336/436 Di¤er Çeflitli Borçlar hesab›n› alacakland›racakt›r. Yukar›da ilgili
yevmiye maddesi yer almaktad›r. Ancak, farkl› uygulamalar›n da oldu¤una 2.1.1.
no’lu bölümde de¤inilmifltir.
B. B fi‹RKET‹ ÇEKLER‹ PERSONEL‹NE DA⁄ITTI
Bu durum iflletme personeline yap›lan bedelsiz teslimdir. Bu tarz teslimler hangi
isim alt›nda ve hangi gerekçe ile yap›lm›fl olursa olsun ücret ödemesi olarak
kabul edilir.
Söz konusu bedelsiz teslimlerde KDV özellik arz etmektedir. ‹flletmenin iktisadi
faaliyetini yürütebilmesi için personele iflyerinde veya müfltemilat›nda yemek
verilmesi, personele yatacak yer veya konut tahsisi, personelin toplu olarak
iflyerine gidip gelmesini sa¤lamak amac›yla yap›lan tafl›ma hizmetleri veya
demirbafl olarak giyim eflyas› verilmesi gibi personele sa¤lanan menfaatlerin tahsisi s›ras›nda 9 nolu KDV Genel Tebli¤inin 8. bölümü gere¤ince Katma De¤er
Vergisi uygulanmayacakt›r 6. Bunun d›fl›ndaki teslimlerde de KDV Kanunu’nun
3. maddesi gere¤ince KDV hesaplanmas› ve hesaplaman›n emsal bedel
üzerinden yap›lmas› gerekmektedir 7. Hediye çekleri söz konusu oldu¤unda ise
KDV hediye çeklerinin üzerinde yaz›l› olan tutar üzerinden hesaplanmal›d›r. Bu
arada çal›flmada hediye çeklerinin KDV tutar›n› içerdi¤i varsay›m› ile hareket
edildi¤i konusunu hat›rlatmakda yarar vard›r.
Hesaplamalarda KDV d›fl›nda dikkat edilmesi gereken bir baflka önemli nokta
ise, ücret ödemesinin mal ya da hizmet fleklinde bir sosyal yard›m mahiyetinde
yap›lmas›ndan ötürü, gider hesaplamalar›na sosyal sigorta priminin dahil edilmesine gerek olmamas›d›r 8. Bu arada stopaj›n brüt ücret üzerinden
hesaplanmas›ndan dolay› ise hediye çeklerinin üzerinde yaz›l› olan tutar› brüte
götürmek gerekecektir.
770 GENEL YÖNET‹M G‹DERLER‹
XXXXX
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
Z
100 KASA
360 ÖDENECEK VERG‹ VE FONLAR
HED‹YE ÇEKLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ B NOLU MAKBUZ

XXXXZ
X

Sonuç olarak, hesaplanan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Stopajlar›n›n toplam›
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesab›na ve hediye çeklerinin üzerinde yaz›l›
tutar ise 100 Kasa hesab›na alacak kayd› yap›lmak suretiyle muhasebelefltirilir.
6
7
8

Mehmet Maç, a.g.m., s. 41.
Maç, M.: „Bedelsiz Teslimlerde KDV Uygulamas›, Bedelsiz Teslimlerin Belgelenmesi ve Zayi Olan
Mallar“, Vergi Dünyas›, Say›: 97, Eylül 1989, s. 35.
Maç, a.g.m., s.41.

Yevmiye maddesinin karfl› hesab›nda 770 Genel Yönetim Giderleri hesab› ve
191 ‹ndirilecek KDV hesab› yer al›r. Bu arada söz konusu gider hesab›, B
flirketinde da¤›t›lan personelin çal›flt›¤› birime göre 760 Pazarlama Sat›fl ve
Da¤›t›m Giderleri, 750 Araflt›rma Gelifltirme Giderleri, 780 Finansman Giderleri,
740 Hizmet Üretim Maliyeti olmak üzere de¤iflecektir.
C. PERSONEL A fi‹RKET‹NE G‹D‹P ÇEKLER ‹LE ALIfi VER‹fi YAPTI
Hediye çeklerinin A flirketine geri dönüflü ile A flirketi aç›s›ndan sat›fl gerçekleflmifl ve bu sat›fl›n gerçekleflmesi ile daha önce B flirketine hediye çekleri teslimi ile oluflan borç ortadan kalkm›fl olur. Bu nedenle de 336/436 Di¤er Çeflitli
Borçlar
336/436 D‹⁄ER ÇEfi‹TL‹ BORÇLAR
600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
391 HESAPLANAN KDV

XXXXZ

MÜfiTER‹YE VER‹LEN Y’ NOLU FATURA/F‹fi

XXXX
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hesab› borçland›r›l›rken, 600 Yurt ‹çi Sat›fllar ve 391 Hesaplanan KDV hesaplar›
alacakland›r›l›r. Yukar›da konu ile ilgili yemiye maddesi yer almaktad›r.
2.4. Hediye Çeklerinin Muhasebelefltirilmesi’nde Dördüncü Durum
A flirketi bir matbada bast›rd›¤› nakdi içeren hediye çeklerini kendi müflterilerine
da¤›tm›fl ve müflteriler de ellerindeki hediye çekleri ile A flirketinden al›fl verifl
yapm›fllard›r.
A. A fi‹RKET‹ HED‹YE ÇEKLER‹N‹ BASTIRDI VE MÜfiTER‹LER‹NE
DA⁄ITTI
Bu durumda A flirketi aç›s›ndan üst s›n›r› belli olan, ancak gerçek de¤eri tam
olarak bilinmeyen bir giderin meydana gelmesi söz konusudur. Bu nedenle de
karfl›l›k ayr›lmas› uygun olacakt›r.
654 KARfiILIK G‹DERLER‹
XXXX
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
01.01.03 – 31.03.03 TAR‹HLER‹ ARASINDAK‹ KAMPANYA

XXXX

Yukar›da konu ile ilgili yevmiye maddesi yer almaktd›r.
B. MÜfiTER‹LER A fi‹RKET‹NE GELEREK ALIfi VER‹fi YAPTILAR
Müflterinin A flirketine ait hediye çeki ile al›fl verifli sonucunda A flirketi
taraf›ndan afla¤›daki yevmiye kayd› yap›lacakt›r. Dolay›s›yla 600 Yurtiçi Sat›fllar
hesab› ve 391 Hesaplanan KDV hesab› alacakland›r›lacakt›r. Afla¤›da da

görüldü¤ü gibi, yevmiye kayd›n›n alacak taraf› normal bir müflteriye sat›fl
kayd›d›r. Yevmiye maddesinin borç taraf›nda 379 Di¤er Borç ve Gider
Karfl›l›klar› hesab› ve 191 ‹ndirilecek KDV hesab› yer al›r. Yevmiye maddesi bu
noktada normal bir sat›fl kayd›ndan farkl›l›k arz etmektedir.
379 D‹⁄ER BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI
191 ‹ND‹R‹LECEK KDV
600 YURT‹Ç‹ SATIfiLAR
391 HESAPLANAN KDV
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HED‹YE ÇEKLER‹N‹N MÜfiTER‹LER TARAFINDAN KULLANILMASI

XXXX
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Ayr›ca, müflteri hediye çeki ile al›flverifli karfl›l›¤›n ayr›ld›¤› dönem içerisinde
gerçeklefltirdi ise A flirketi daha önce ay›rd›¤› 654 Karfl›l›k Giderleri hesab›n›
760 PAZARLAMA VE DA⁄ITIM G‹DERLER‹
654 KARfiILIK G‹DERLER‹

HED‹YE ÇEK7LER‹N‹N MÜfiTER‹LER TARAFINDAN KULLANILMASI

XXXX
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760 Pazarlama ve Da¤›t›m Giderleri olarak düzeltecektir. Yukar›da konu ile ilgili
yevmiye maddesi yer almaktad›r.

3. SONUÇ
Hediye çeklerinin da¤›t›m› son y›llarda büyük ma¤azalar›n sat›fllar›n› desteklemek amac›yla s›kl›kla bafl vurduklar› bir pazarlama tekni¤i olmufltur. Çal›flmada
hediye çeklerinin da¤›t›lmas› ifllemine ait muhasebe kay›tlar›, hediye çekinin
nakdi veya mal› temsil etmesi, bedelli veya bedelsiz olmalar›, vadeleri (süreli
veya süresiz) ve çeki veren/alan taraflar aç›s›ndan dört farkl› durum çerçevesinde
incelenmifltir.
Mal› içeren hediye çeklerine ait muhasebe kay›tlar›nda, nakdi içeren hediye çeklerine göre en önemli fark stoklar›n farkl› hesaplarda izlenmesi gereklili¤idir.
Çal›flmada söz konusu mallara ait stoklar›n ayr› bir hesapta izlenmesi önerisi
gündeme getirilmifltir. Ayr›ca, hediye çeklerinin mal› içermesiyle ilgili olarak
436 Di¤er Çeflitli Borçlar hesab› yerine 449 Al›nan Di¤er Avanslar hesab›n›n
kullan›lmas›n›n daha uygun olaca¤› vurgulanm›flt›r.
Hediye çeklerinin sat›fl› ile ilgili olarak iki faturan›n haz›rlanmas› gerekmektedir.
Bunlardan biri hediye çeklerini kullanarak al›flverifl yapan kiflilere düzenlenecek
olan yazar kasa fifli veya faturalard›r. Ancak, bu belgeler üzerine “Özel gider
indiriminde kullan›lmaz” fleklinde bir flerh düflülmesi gerekmektedir. Bu arada

nihai fatura hediye çeklerini sat›n alanlar ad›na düzenlenmek durumundad›r.
Konu ile ilgili olarak sorgulanmas›
gereken bir baflka özellik hediye
çekinin vadesidir. Dolay›s›yla hediye
çeklerinin sürelerinin muhasebe
kay›tlar›n›n flekillendirilmesi üzerindeki etkilerini göz ard› etmemek gereklidir. Bu arada hediye çeklerinin bedelsiz da¤›t›m› ile bir mal gibi kabul
edilip bir bedel karfl›l›¤›nda da¤›t›lmas›
da kay›tlarda farkl›l›k gerektirmektedir. Çal›flmada hediye çeklerinin
bedelsiz teslim edilip ödemenin daha
sonra yap›lmas› halinde ihtiyatl›l›k
ilkesi gere¤ince teslim an›nda karfl›l›k
ayr›lmas› ortaya at›lm›flt›r.
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Strateji ve Stratejik Yönetim Sürecinde Dünden Bugüne
tratejik Yönetim; organizasyonun amaçlar›na ulaflabilmesi için fonksiyon
üstü kararlar›n formüle edilmesi, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesi bilimidir 1. Stratejik yönetimin çok tipik bir tan›mlamas› olan bu yaklafl›ma göre
stratejik yönetim, örgütsel baflar›y› sa¤lamak için yönetim, pazarlama, finans/muhasebe, üretim/operasyonlar, araflt›rma ve gelifltirme ve bilgisayar bilgi
sistemlerinin bütünlefltirilmesinde odaklan›r. Bu ifadeden de anlafl›labilece¤i gibi stratejik yönetimin kapsam› herhangi bir operasyonel yönetim alandan daha
genifltir. Stratejik yönetim belirgin ve rutin olmayan karmafl›k durumlarla iliflkili ve operasyona özgü spesifik uygulamalardan ziyade organizasyonun bütününe
yöneliktir 2.
Porter stratejiyi temelde rekabet güçlerine karfl› defans›n oluflturulmas› ya da rekabet güçlerinin en zay›f oldu¤u noktada endüstride bir pozisyon bulunmas› fleklinde alg›lamaktad›r 3. Stratejiyi tan›mlad›¤› befl rekabet unsuru (al›c›lar›n gücü,
sat›c›lar›n gücü, ikame mallar, yeni girenler, rekabetin yo¤unlu¤u) aras›nda bir
tercih yapma olarak tan›mlayan 3, 4 Porter, stratejinin özde flirketin bütün etkinlikleri aras›nda uyum sa¤lamaya dayal› oldu¤unu ileri sürmektedir. Porter’e göre ‘flirketin baflar›s› birçok ifli baflar› ile yapmaktan öte bunlar› birlefltirmeye dayan›r, etkinlikler aras›nda uyum yoksa farkl› bir stratejiden ve kal›c›l›ktan söz
edilemez’5. Thompson ve Strickland da Porter’in strateji tan›m›na yak›n bir strateji anlay›fl›na sahiptirler. Onlara göre yönetimin sahip oldu¤u “oyun plan›” olan
strateji; firman›n seçti¤i pazar alan›nda konumland›r›lmas›, baflar›yla rekabet etmesi, müflterilerini memnun etmesi ve iyi bir ifl performans›n› sa¤lamas› amac›na yöneliktir 6.
1
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5
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Stratejik yönetimin bir süreç oldu¤u ve
stratejinin oluflturulmas›, uygulanmas›
ve de¤erlendirilmesi olmak üzere üç
temel aflamadan olufltu¤u bütün klasik
stratejik yönetim düflünürleri taraf›ndan ortak olarak kabul edilmektedir.
Eserlerinde genel olarak klasik çerçeveden hareket eden Thompson ve
Strickland ça¤dafl ve klasik yaklafl›mlar›n bir sentezini yaparak benzer süreç
yaklafl›m›na stratejinin oluflturulmas›
yerine Mintzberg’in önerdi¤i 7 stratejinin zanaat gibi ifllenmesi (crafting),
stratejinin de¤erlendirilmesi yerine
performans›n de¤erlendirilmesi, yeni
geliflmelerin gözden geçirilmesi ve düzenleyici ayarlamalar›n yap›lmas›n›
kullanm›flt›r 6 Benzer bir flekilde stratejik yönetimin bir süreç oldu¤u ön kabulünden hareket eden Johnson ve
Scholes, bu üçlü ay›r›m› son dönem
stratejik yönetim kitaplar›nda daha s›kça gözlemlenmeye bafllan›lan kavramlara göre yapmaktad›r. Onlara göre
stratejik yönetim stratejistin organizasyonun stratejik pozisyonunu anlamaya
çal›flt›¤› stratejik analiz, olas› stratejik
alternatiflerin oluflturulmas›, de¤erlendirilmesi ve aralar›ndan birine karar
verilmesini içeren stratejik seçim ve
seçilen stratejinin uygulamaya nas›l
konulaca¤›n›n planlanmas› ve gerekli
de¤iflimlerin sa¤lanmas›n› içeren strateji uygulama sürecidir 2. Benzer flekil2
7
8

de Dess, Lumpkin ve Taylor da stratejik yönetim sürecini; birbirlerine yüksek derecede ba¤l› stratejik analiz, strateji formülasyonu ve strateji uygulama
süreçlerinden oluflan bir süreç olarak
de¤erlendirmektedir. 8 Yayg›n olarak
stratejik analiz organizasyonun d›fl
çevresi (f›rsat ve tehditler), içsel kaynak ve yetkinlikler (üstünlük ve zay›fl›klar) ve paydafllar›n›n beklenti ve etkileri ile ilgili stratejik pozisyonunu
anlamakla iliflkili iken: stratejik seçim;
gelecekteki stratejinin dayand›¤› temellerin anlafl›lmas›, stratejik alternatiflerin oluflturulmas› ve onlardan birinin seçilmesi aflamalar›n› içerir. Stratejinin örgütsel aksiyonlara (ifllemlere)
dönüfltürülmesi ile iliflkili olan strateji
uygulama ise örgütsel yap› ve tasar›m,
kaynak planlama ve stratejik de¤iflimin
yönetilmesi süreçlerinden oluflur. Son
dönem yaklafl›mlar›nda bu üç stratejik
yönetim unsurunun gerçek yaflamda
birbiriyle do¤rusal olarak iliflkili olmad›¤› ve birbirleriyle karfl›l›kl› etkileflim
halinde oldu¤u kabul edilmektedir 2, 8.
Bunun anlam› stratejik yönetim sürecinin “önce düflünülecek, sonra planlanacak ve en sonda da uygulanacak”
fleklinde belirli bir s›ray› takip etme zorunlulu¤unu içermedi¤i, bu süreçlerin
efl zamanl› olarak gerçekleflmesinin de
stratejik süreçlerle iliflkili oldu¤udur.
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Thompson ve Strickland da benzer bir
düflünceden hareketle strateji oluflturma ve strateji uygulama sürecini birbiri ile etkileflim halinde olan bir süreç
olarak görmektedir. Bu yazarlara göre
stratejik yönetim befl yönetsel görevden oluflur 6:
1. Vizyonun oluflturulmas› (firman›n
gelecekte ifl alan›n›n nas›l olaca¤› ve
firman›n ne yöne do¤ru hareket edece¤ine yönelik kararlar); Böylece firmaya uzun dönemli bir yön, gelecekte ne
tür bir giriflim olaca¤›na dair bir tan›mlama ve ayn› amaç etraf›nda aksiyonlar›n yönlendirilmesi sa¤lan›r.
2. Amaçlar›n belirlenmesi; Stratejik
vizyonun spesifik performans ç›kt›lar›n› baflarmaya yönlendirilmesi
3. Arzu edilen ç›kt›lar›n baflar›lmas›
için bir stratejinin oluflturulmas›
4. Seçilen stratejinin etkin bir flekilde
uygulanmas›
5. Performans›n de¤erlendirilmesi ve
vizyon, uzun dönemli yön, amaçlar,
strateji ya da uygulamalarda deneyim,
de¤iflen koflullar, yeni fikirler ve yeni
f›rsatlar ›fl›¤›nda düzenleyici ayarlamalar›n yap›lmas›.
Klasik bak›fl aç›s›na yak›n oldu¤u rahatl›kla ileri sürülebilecek olan Peter
Drucker’e göre Stratejik Yönetimin temel görevi, bir ifl alan›n› misyonundan
hareketle düflünmektir: Peter Druc6

ker’›n sözleriyle “Bu ‘Bizim ifl alan›m›z nedir?’ sorusunu sormakt›r. Bu soru s›ras›yla; amaçlar›n oluflturulmas›na, stratejilerin gelifltirilmesine ve bugünün kararlar›n›n yar›n›n sonuçlar›
haline getirilmesine yol açar. Bunlar
aç›kça organizasyonun bütün ifl alan›n›
görebilen, bugünün ihtiyaçlar› ile yar›n›n gereksinmelerini dengeleyebilen,
insan ve para kaynaklar›n› temel sonuçlara tahsis edebilen parças› (kifliler)
taraf›ndan yap›lmal›d›r” 9.
Özetle, klasik anlamda strateji organizasyonun uzun dönemdeki yönünü ve
alan›n› göstermekte ve bir anlamda
uzun dönemli bir “plan” olarak alg›lanmaktad›r. Her ne kadar flimdiye kadar
incelenen çal›flmalarda “plana eflittir”
vurgusu aç›kça yap›lmamaktaysa da
“planlama benzeri bir süreçten geçen
kararlar dizini” olarak kurgulanmaktad›r. Türkiye’de Stratejik Yönetim bafll›kl› ilk eserlerden olan Eren 10 ve Dinçer’in 11 çal›flmas› da yine bu kapsamda ele al›nabilecek eserler olarak de¤erlendirilebilir. Bu anlamda klasik
stratejik yönetim çerçevesi olarak belirlenen bu çal›flmalardan birinde plan
ve strateji iliflkisi aç›kça incelenmeye
çal›fl›lm›flt›r: Ülgen ve Mirze’nin eserinde strateji rakip analizini de içermesi nedeniyle plandan daha esnek ve
plandan daha farkl› bir olgu olarak de¤erlendirilmektedir 12. Klasik strateji
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anlay›fl›na günümüz bak›fl aç›s›n› getiren bir di¤er tan›mlamaya göre ise strateji, pazar›n ihtiyaçlar›n› ve paydafllar›n beklentilerini karfl›lamak için de¤iflen bir çevrede kaynaklar›n birlefltirilmesi yoluyla organizasyonun avantaj
sa¤lamas›n› elde etmeye yöneliktir 2.
Yukar›da tipik örnekleri tart›fl›lan stratejik yönetimin klasik bak›fl aç›s›na göre, stratejik yönetim birbirini takip
eden aflamalardan oluflan bir süreçtir.
Bu yaklafl›ma göre strateji önce formüle edilir ya da oluflturulur, sonra da örgütsel yap›lar ve kontrol sistemleri arac›l›¤› oluflturulan bu strateji uygulan›r.
Son dönem yaklafl›m ve araflt›rmalar›
bu “Önce formüle et, sonra uygula”
yaklafl›m›n›n gerçek hayatla tam anlam›yla ba¤daflmad›¤›n› ileri sürmektedirler 13. Mintzberg, Quinn ve Ghoshal
Strateji Süreci adl› derleme kitaplar›nda genel yaklafl›m olarak; stratejide
formülasyon ve uygulama aflamalar›n›
birbiri içine girmifl, kompleks ve birbirini karfl›l›kl› olarak etkileyen bir süreç
olarak ele alm›fllard›r. Yazarlara göre
politikalar, de¤erler, örgüt kültürü ve
yönetim tarzlar› interaktif sürecin unsurlar›n› oluflturur ve bunlar stratejik
karar vermeyi belirleyici ve ya s›n›rlay›c› olabilirler. K›saca yazarlara göre
strateji; yap›, sistemler ve ç›kt›lar› karmafl›k bir flekilde etkilemektedir. 13
2

Strateji süreçleri, strateji ve stratejik
yönetim kavram›n›n stratejik yönetim
literatüründe ele al›n›fl› aç›s›ndan stratejinin zaman içinde evrimleflerek
olufltu¤u kabulünden hareket eden
Mintzberg, Quinn ve Ghoshal’›n de¤inilen bu bak›fl aç›s›, klasikler olarak bu
çal›flmada nitelenen ve stratejinin önce
belirlenip sonra oluflturup uygulamaya
geçirildi¤ini kabul eden yaklafl›m›n
tam z›t ekseninde uç noktada yerini almaktad›r. S›ras›yla stratejinin formasyonu ve formülasyonu ya da mant›ksal
büyümecelik (inkrementalizm) ve
planlama perspektifi (yada stratejinin
emir-komuta modeli) olarak literatüre
geçen bu yaklafl›mlar temelde kayna¤›n› teori ile pratik aras›ndaki “meflhur
çeliflkiden” almaktad›r. Planlamay› savunan strateji uzmanlar› stratejiyi kararlar›n bir sonucu olarak; mant›ksal
büyümecili¤i savunanlar ise aksiyonlar›n bir sonucu olarak tan›mlamaktad›rlar 14,15. K›saca bu iki perspektif özde
stratejilerin tasarlan›p (Deliberate) m›
olufltu¤u yoksa aksiyonlardan m› olufltu¤u (Emergent) sorusuna cevap üretmektedir. Teori-pratik çeliflkisi ile iliflkili olarak; Mant›ksal büyümecilik
perspektifi savunucular› (özellikle
Minzberg) aksiyonlara dayal› olarak
stratejinin olufltu¤u yaklafl›m›n bir or-
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ganizasyonda gerçek hayatta stratejinin nas›l geliflti¤ini ve olufltu¤unu ortaya koydu¤u iddias›ndad›r. Bu perspektifte strateji süreci planlama yaklafl›m›ndaki gibi iki ayr› parçaya ay›rmaz,
bütünlükçü bir bak›fl aç›s›na sahiptir ve
stratejilerin genelde zaman içinde olufltu¤unu ileri sürer 14,15.
Görece çok daha yeni, daha az yayg›nlaflm›fl ve postmodern olarak nitelendirilebilecek bu mant›ksal büyümecilik
perspektifi, do¤al olarak strateji kavram›n› planlamac›lardan daha farkl› olarak alg›lamaktad›rlar. Strateji formasyonunu yönetilen interaktif ö¤renme
süreci olarak tan›mlayan Quinn’in,
stratejide stratejistleri merkeze koymas› nedeniyle formulasyonculara yaklaflt›¤› ancak ö¤renme ile iliflkilendirmesi
nedeniyle Peter Senge’e ve formasyonculara daha yak›n oldu¤u ileri sürülmektedir 16. Buna göre formasyon ve
formülasyoncular›n aras›nda oldu¤u
ileri sürülebilecek Quinn’in stratejiye
bak›fl› mercek alt›na al›narak günümüz
strateji yaklafl›m›n›n incelenmeye bafllanmas› anlaml› olabilir. Quinn stratejiyi organizasyonun genel-ana (major)
amaçlar›n›, politikalar›n› ve aksiyonlar›n› bütünlefltiren bir plan olarak tan›mlamakta, amaç gelifltirmenin strateji formülasyonunun bütünlefltirici par-

ças› oldu¤unu ileri sürmekte ve stratejinin sadece öngörülemeyenlerle de¤il
bilinmeyenlerle bafl etme ifllevinin de
bulundu¤unu ileri sürmektedir 17. Quinn’e göre; “e¤er sonuçta söz konusu
olan organizasyonun baflar›s› ve yaflayabilme gücünü tan›mlayan bir durumsa stratejiden bahsedilebilir”. Buna göre sratejiler büyük organizasyonlarda
flirket düzeyinden departman düzeyine
kadar çeflitli düzeylerde yer al›rlar. Quinn hem ifl hayat›ndan hem de askeridiplomasiden tarihsel örneklerden hareketle etkin bir stratejinin asgari özelliklerinin ve yap›sal unsurlar›n›n afla¤›daki gibi oldu¤unu ileri sürmektedir 17:
• Aç›k, inand›r›c› Amaçlar: Bütün
amaçlar yaz›l› ve kesin rakamlara dayal› olmal›, fakat anlafl›lmal› ve ikna
edici olmal›d›r.
• Strateji giriflimcilik ruhunun süreklili¤ini sa¤lamal›: Strateji bir yandan
ba¤l›l›¤› sa¤larken di¤er yandan aksiyonlar›n ba¤›ms›zl›¤› noktas›ndan hareket etmelidir. Baflar›y› sa¤layabilmek için ba¤›ms›zl›k ve süreklilik gerekir.
• Konsantrasyon: Strateji giriflimi güç
aç›s›ndan üstün yapacak yollar› aç›kça
göstermeli, baflka bir deyiflle strateji
güç aç›s›ndan üstünlük sa¤lamaya konsantre etmelidir.
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• Esneklik: strateji esneklik ve manevra yapabilmek için kaynaklara dayal›
olarak infla edilmelidir.
• Sorumlu-Sad›k Liderlik: Strateji her
bir ana amaca sad›k ve sorumlu liderlik
sa¤lamal›d›r. Baflar›l› stratejiler kabul
de¤il, ba¤l›l›k gerektirir.
• Sürpriz: Strateji, karfl› güçlerin haz›r
olmad›klar› ve beklemedikleri zamanda atak yapmak için gereken h›z, gizlilik ve ak›l› kullan›r hale getirmelidir.
• Güvenlilik: Strateji gerekli kaynak
alanlar›n› ve hayati önemi olan bütün
operasyonel noktalar› güven alt›na almal›d›r. Strateji karfl› taraftan gelecek
sürprizlere karfl› koruyan, etkin ve ak›lc› bir sistemi gelifltirmelidir.
Hangi türde strateji (iflletme, devlet,
savafl stratejileri gibi) söz konusu olursa olsun yukar›daki özelliklerin stratejinin hayati unsurlar› oldu¤unu ileri süren Quinn, özde stratejiyi bir de¤iflim
arac› olarak tan›mlam›fl ve proaktiviteyi sa¤lay›c› sistemler sayesinde ayakta
kalabilmenin bir arac› olarak görmüfltür. Quinn’›n özellikle stratejinin belirsizlikle de¤il bilinmeyenle u¤raflt›¤›
vurgusu 16,17 strateji formasyonu perspektifine yaklaflmas›n›n temel kayna¤›
oldu¤u söylenebilir. Yazar son dönemlerde biçimsel planlamay› vurgulayan
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yaklafl›mlar›n zay›f uygulama nedeniyle baflar›s›z olduklar›n› ve bunun nedeninin de stratejiyi strateji formülasyonu ile uygulamas›n›n birbirinden ayr›
ve birbirini takip eden bir süreç olarak
alg›lamas› oldu¤unu belirtmektedir 16.
Quinn aç›kça strateji formülasyonu ile
uygulamas›n›n birbiri ile etkileflimli
olarak organizasyonun devam eden aktivitelerinde yaflamakta oldu¤unu belirtmektedir ve bu durufluyla formasyonculara yak›nl›¤›n› tescillemektedir.
Kald› ki mant›ksal inkrementalizim ve
temelde dayand›¤› ö¤renme teorisinin
strateji formasyonu yaklafl›m›n›n kayna¤›n› ald›¤› temel ö¤retiler oldu¤u
söylenebilir 7,17,19
Mintzberg de Quinn gibi stratejiyi belli kiflilerin tekelinde olan bir kavram
olarak de¤il, örgütün bütününe yayg›n
bir olgu olarak de¤erlendirir. Literatürde çok yayg›n bir flekilde kullan›ld›¤›
gibi, stratejiyi sadece rakipler veya
düflmanlarla veya pazarla mücadele etmenin bir arac› olarak tan›mlaman›n
yeterli olmad›¤›n› ileri sürer ve stratejinin alt› farkl› tan›m›n› yapar (Stratejinin 6P’si). Ona göre strateji ayr›ca kollektif anlama ve aksiyonlar›n arac› olarak organizasyonlar›n en temel konusudur. Mintzberg’in en önemli katk›s›,
ki bunun günümüz strateji anlay›fl›n›n
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temelini oluflturdu¤u ileri sürülebilir,
stratejinin potansiyel olarak her fley ile
ilgili olabilece¤ini ileri sürmesidir. Yazara göre strateji; ‘ürünler, süreçler,
müflteriler ve vatandafllar, sosyal sorumluluklar, kiflisel sorumluluklar,
kontrol ve hatta renk ile ilgili olabilir’20.
Mintezberg de, Quinn ve Anderws gibi, strateji ve taktik kavramlar›n›n “nereden” bak›ld›¤›na göre de¤iflti¤ini ileri sürmektedir. Buna göre bir genel
müdüre taktik olarak görünen, pazarlama yöneticisine strateji olarak görünebilir. Ancak, Minztberg’e göre strateji
ve taktik kavram› “hangi zaman diliminden” bak›ld›¤›na göre de de¤iflir;
bir dönem taktik gibi görünen baflka
bir dönemde strateji haline dönüflebilir
20. Minzberg, uç noktada bir örnek olarak, Ford’un siyah araba üretme örne¤inde; “Ford o dönem de sadece siyah
araba üretirim dedi¤inde, stratejik bir
kararla karfl› karfl›ya oldu¤unun ne kadar fark›ndayd›” diye sorarak bu sav›n›
desteklemektedir.
Japonlar›n strateji anlay›fl› için özellikle Honda Etkisi olarak literatüre geçen
Honda Motor flirketinin Amerika pazar›na girifli s›ras›nda kulland›klar› strateji yaklafl›m›n›n tipik bir örnek oldu¤u
kabul edildi¤inde, Japonlar›n strateji
anlay›fllar›n›n Minzberg ve Quinn’in
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strateji yaklafl›mlar› ile paralellik gösterdi¤i söylenebilir. Japonlar stratejiyi;
rekabet master plan› olarak tan›mlamaz, ‘bir organizasyonun baflar›l› bir
adaptasyon mekanizmas› olarak ifllev
görebilmesi için gerekli her fley’ olarak
tan›mlar 21. Honda etkisi çal›flmas› Japonlar›n stratejinin tam olarak inkrementalizm ve ö¤renme teorisi ›fl›¤›nda
aksiyonlardan, afla¤›dan yukar›ya do¤ru oluflan bir olgu olarak alg›lad›klar›n› örneklemektedir ki bu Mintzberg’in
stratejinin formasyonu olgusu ile tam
olarak örtüflmektedir.
Mintzberg’in eserleri dikkatle incelendi¤inde stratejinin bu flekilde formasyona dayal› bir olgu oldu¤u görüflünü
genellefltirmedi¤i ve en do¤ru tek bir
tan›m anlay›fl›ndan hareket etmedi¤i
gözlenmektedir. Her ne kadar formasyona dayal› olarak benimsedi¤i bu
yaklafl›m ve bunun sonucu olarak ulaflt›¤› stratejinin zanaatkar gibi ifllenmesi
(crafting strategy) olgusu stratejik yönetim literatüründe çok önemli bir yer
tutmaktasa ve kendisi de gerçek hayatta, normal flartlar alt›nda stratejinin bu
flekilde olufltu¤unu a¤›rl›kla savunmaktaysa da 7 stratejinin befl farkl› tan›m›n› yaparak stratejiye tek bir noktadan bakman›n stratejiyi eksik anlamak
oldu¤unu göstermifltir. Bunlar; plan
olarak strateji, hile ya da manevra

Mintzberg, H., ‘Crafting Strategy,’ Der. Minzberg, Quinn ve Ghoshal, The Strategy Process, Gözden
Geçirilmifl Avrupa Bask›s›, Prentice Hall, Londra, 1999, s.110-120.
20 Mintzberg, H., ‘Five Ps For Strategy,’ Der. Mintzberg, Quinn ve Ghoshal, The Strategy Process, Gözden
Geçirilmifl Avrupa Bask›s›, Prentice Hall, Londra, 1999.
21 Pascale, R.T, ‘The Honda Effect,’ Der. Mintzberg, Quinn ve Ghoshal, The Strategy Process, Gözden
Geçirilmifl Avrupa Bask›s›, Prentice Hall, Londra, 1999, s.130.

(ploy) olarak strateji, model (pattern)
olarak strateji, pozisyon olarak strateji
ve perspektif olarak stratejidir.
Stratejinin en çok bilinen tan›m› olan
Plan olarak strateji, stratejiyi her hangi
bir durumla bafl edebilmek için oluflturulmufl bir rehber veya rehberler seti,
ya da bilinçli bir flekilde oluflturulmufl
aksiyonlar toplam› olarak ele almaktad›r. Askeriyede savafl plan›, oyun teorisinde her bir olas› durum için oyuncunun verece¤i kararlar›n toplam bir plan› ve iflletme yönetimde giriflimin temel ihtiyaçlar›na ulaflmas›n› sa¤lamak
amac›yla tasarlanm›fl, bütünlefltirilmifl,
detayl› analize dayal› birleflik bir plan
olarak tan›mlanmaktad›r 20. Plan olarak stratejiler genel ya da spesifik olabilirler. Plan olarak strateji bir manevra ya da hile (ploy) olareak stratejiyi de
içerebilir. Örne¤in bir flirket, rakiplerinin kapasitelerini artt›rmalar›n› engellemek amac›yla, kendi kapasitesini artt›rmakla tehdit edebilir. Buradaki gerçek strateji korkutmakt›r (plan ve gerçek niyet olarak), kapasite geniflletmek
de¤ildir. Kapasite geniflletmek burada
sadece bir manevrad›r. Stratejik yönetim literatüründe stratejiyi manevra
olarak tan›mlayan yaklafl›mlar› görmek
mümkündür. Örne¤in Porter 1980’de
yay›nlad›¤› ünlü Rekabetçi Strateji
(Competitive Strategy) eserinin iki bölümünü bu flekildeki stratejiler için

ay›rm›fl ve benzer bir biçimde Schelling ayn› tarihte yay›nlad›¤› The Strategy of Conflict eserinde stratejiyi rekabet ya da pazarl›k durumunda rakiplere karfl› manevralar fleklinde tan›mlam›flt›r 20,3
Stratejinin formasyonu ile yak›ndan
iliflkili olan Model Olarak Strateji kavram› Minzberg’in Waters ile 1985 y›l›nda yay›nlad›klar› ve Çimen Kökü
Modelini önerdikleri ünlü makalede
ulafl›lm›flt›r. Bu çal›flmaya göre “model” (pattern) özellikle aksiyonlar›n seli ya da aksiyonlar›n bir sonucu olarak
tan›mlanm›flt›r. Bilinçli olarak niyet
edilsin ya da edilmesin de¤inilen bak›fl
aç›s›na göre strateji, davran›fllardaki
tutarl›l›¤› tan›mlar 20. Ancak bu, sonucun arkas›nda bir plan›n oldu¤unu varsaymay› gerekli k›lmaz, t›pk› her plan›n arkas›nda manevra oldu¤u söylenemeyece¤i gibi. Bu nedenle stratejinin
“plan” ve “model” olarak tan›mlar› biri birlerinden ba¤›ms›z olabilirler. Afla¤›daki flekilde gösterildi¤i gibi, plan
gerçekleflmeyebilir ya da model önceden kavramlaflt›r›lmayan/ düflünülmeyen flekilde oluflabilir. “Stratejiler belki
de insan›n dizayn›ndan de¤il, aksiyonlar›ndan sonuçlanabilir” 20,15 Bu yaklafl›m›yla Minzberg stratejinin potansiyel olarak her fleyle ilgili olabilece¤ine
ve bugünün günlük detay› gibi görünen
özelliklerin yar›n stratejik oldu¤unu
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kan›tlayabilece¤ine dikkati çekerek
stratejinin uzun vadeli, günlük yaflamdan uzak, ‘birilerinin’ kontrolünde, sadece analize dayal›, kal›plaflm›fl bir olgu olmad›¤›n› gündeme getirmifltir.
Porter’in eserlerinde oldukça yo¤un bir
flekilde vurgulad›¤› Pozisyon Olarak
Strateji, organizasyonun çevresindeki
konumland›r›lmas›d›r. Bu anlamda
strateji; organizasyon ile çevresi veya
baflka bir deyiflle içsel ve d›flsal kapsamlar›n aras›nda arac› bir güç, ya da
biri birine uyumu sa¤layan bir mekanizma olarak görülür. Ekoloji anlam›nda strateji “nifl”, ekonomik anlamda
“kiray›” oluflturan yer; yönetim anlam›nda biçimsel olarak çevrede kaynaklar›n topland›¤› yer, “Ürün-Pazar alan›”, olarak alg›lan›r 20. Rekabetle çok
yak›n iliflkili bir kavram olan pozisyon
olarak strateji askeriyede genelde “iki
kiflilik oyun (manevralar›n bolca kullan›ld›¤› durum) olarak düflünülebilir.
Ayr›ca, fazla say›da rekabetçi söz konusu oldu¤unda veya rekabetten korunmak için de kullan›labilir. Örne¤in
nifl rekabetten korunmak amac›yla
oluflturulur 3,20 Burada pozisyon olarak
stratejinin di¤er tan›mlar› yok saymad›¤›na dikkat edilmelidir: Bir pozisyon
önceden seçilmifl, bir plan yada manevra yoluyla belirlenmifl ya da belki
bu pozisyona davran›fllar›n bir sonucu
(patterni) yoluyla ulafl›lm›fl olunabilir.
Pozisyon olarak strateji d›flsal çevrede
2

bir konum elde etmek için d›flar›ya bakarken; Perspektif Olarak Strateji organizasyonun içine yönelir. Genifl düzeyde perspektif olarak strateji ‘kollektif stratejistin’ kafas›nda biçimlenip
oluflur ve kavramsald›r. Bu yaklafl›mda
strateji, sadece seçilen bir pozisyon de¤il “dünyay› alg›laman›n” bir yoludur.
IBM gibi baz› firmalar pazarlamay›
çok önemli yere koyarak, bütün ideolojilerini pazarlama çevresinde oluflturur. Hawlett-Packard kendi mühendislik kültürüne dayal› “H-P yolu” (the HP Way) gelifltirmifltir. McDonalds kalite, servis, temizlik ve de¤ere verdi¤i
önem sayesinde ünlü olmufltur 20. Do¤al olarak, perspektif de¤ifltirilmedi¤inde pozisyon de¤ifltirmek kolayd›r.
Stratejinin Oluflma Sürecine Yönelik
Yaklafl›mlar
Stratejinin gelifltirilmesine yönelik,
“stratejik uyum” (fit) ve “kaynak ve
yetkinlikleri organizasyon boyunca
yayg›nlaflt›rma” (stretch) olmak üzere
iki farkl› yaklafl›m bulunmaktad›r 2.
Stratejik uyumda yöneticiler, organizasyona etkili olan çevre güçlerinden
oluflabilecek f›rsatlar› belirleyerek f›rsatlardan avantaj sa¤lamak için, kaynaklar›n› bu f›rsatlara uygunlaflt›rma
yoluyla strateji gelifltirmeye çal›flmaktad›rlar. Bu noktada organizasyonun
aç›kça belirlenen pazar ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak flekilde konumland›r›lmas› önemli bir rol oynayacakt›r.
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Yayg›nlaflt›rma yoluyla strateji gelifltirme; yeni f›rsatlar yaratacak ya da rekabet avantaj› sunacak kaynak ve yetkinliklerin belirlenmesi ve dengelenmesidir. Bu anlamda yayg›nlaflt›rma
mevcut güçlülükten yararlanarak yenilik yapmaya 2 ve a¤›rl›kla içsel mekanizmalardan hareketle strateji oluflturmaya dayal›d›r. Örne¤in yenilikçi bir
organizasyonun kendi personelini deneyler yapmaya yöneltecek bir kültürü
gelifltirme yetene¤i bu çabaya yöneliktir.
Stratejik Yönetim Sürecini Aç›klamaya Yönelik Teori ve Görüfller
Bugün stratejik yönetim ile ilgili akademik kitaplara bak›ld›¤›nda bu tart›flman›n çok fazla yap›lmad›¤› gözlense
de, yukar›da da örnekleri verildi¤i gibi,
yap›lan çal›flmalar›n ço¤unun planlama
yaklafl›m› çerçevesinde oluflturuldu¤u
dikkati çekmektedir. Belli bafll› yazarlar›n stratejik yönetim sürecini etkileflimli parçalardan oluflan bir süreç olarak kabul ettiklerini ve strateji planlama- uygulama-de¤erlendirme ay›r›m›n› e¤itim amaçl› olarak yapt›klar›n›
vurgulad›klar› gözlemlenmekteyse de
sistematik olarak planlama perspektifini kulland›klar› söylenebilir. Ancak
stratejik yönetim sürecinin bu flekilde
belirli ad›mlardan oluflan ve s›rasall›k
iliflkisi olan bir süreçten ibaret oldu¤unu ileri sürmek, günümüz strateji olgusunu s›n›rl› olarak alg›lama sonucunu
getirebilir. Bunun bir nedeni yukar›da
ifade edilmeye çal›fl›lan farkl› strateji
yaklafl›mlar›n›n varl›¤›d›r. Di¤er nede2
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ni ise organizasyonun sosyal, politik ve
kültürel boyutlar›n›n da bulundu¤u ve
bunun günümüz strateji literatüründe
dikkate al›nmaya baflland›¤› gerçe¤idir. Bu nedenler stratejik yönetim sürecinin de¤iflik aç›klama biçimlerinin bulundu¤u ya da bulunmas› gerekti¤ine
dikkati çekmektedir.
Stratejik yönetim sürecini aç›klaman›n
en bilinen ve popüler yolu, stratejinin
rasyonel planlama süreçleri ile yönetilebilece¤i veya yönetilmesi gerekti¤i
anlay›fl›na dayal›d›r. Bilindi¤i gibi rasyonel planlama süreci; amaçlar›n oluflturulmas›, çevresel e¤ilimlerin ve kaynak kapasitelerinin analizi ile bafllayan
de¤iflik alternatiflerin de¤erlendirilmesi ile devam eden ve strateji uygulanmas›n›n dikkatli planlanmas› ile sonuçlanan birbirini takip eden aflamalardan
oluflmaktad›r. Bunun alt›nda yatan temel neden stratejilerin dikkatli analiz
ve planlaman›n bir ç›kt›s› oldu¤u varsay›m›d›r ki böylesi bir anlay›fl yukar›da da belirtildi¤i gibi stratejinin en kabul görmüfl ve yayg›nlaflm›fl biçimine
dayal›d›r. 1970’lerden 1990’lara kadar
bu alg›lay›fl tarz› etkin bir flekilde geçerli¤ini korumufltur.
Strateji, Minzberg’in ifadesiyle, biçimsel bir planlama süreci olarak alg›lanmay›p zanaatç›n›n eserini yaparken
kulland›¤› beceriler ve süreçlerde oldu¤u gibi “gelecek, bugün ve geçmiflin
do¤al sentezinin” yap›lmas›yla 7 adeta
zanaat gibi ifllenen bir olgu olarak organizasyonun gerçekli¤inde yaflayabilir. Burada strateji yöneticilerin dene-
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yimi, çevredeki de¤iflime iliflkin duyarl›l›klar› ve pazarlar›ndan ö¤rendikleri
temelinde oluflmaktad›r. Ancak bu,
böylesi yöneticilerin organizasyonlar›n›n stratejik pozisyonunu ya da karfl›
karfl›ya kald›klar› alternatifleri düflünmedikleri anlam›na gelmemektedir. Bu
türdeki yöneticiler, sadece planlama
sistemlerine kat› ba¤l›l›kla stratejiyi
oluflturmay› tercih etmemektedir 2.
Do¤al olarak ülkemizde özellikle küçük ve orta ölçekli iflletmelerde yayg›n
“gibi görünen” bu anlay›fl yan›lt›c› ç›kar›mlara yol açabilir. Burada stratejinin zanaat gibi ifllenmesinde kast edilen yönetimin bilinçli bir flekilde süreci yönetmesi ve sürece hakim olmas›d›r. Yoksa plans›z hareket etmesi de¤ildir.
Üçüncü olarak, Komplekslik ve Kaos
Teorisi de strateji sürecini aç›klamaktad›r. Buna göre, organizasyonlar›n
içinde yaflad›¤› dünya yüksek düzeyde
kompleks ve belirsizidir. Yöneticilerin
komplekslik ve etkileri hakk›nda fikir
sahibi olmalar› ve insanlar›n bu komplekslik ve belirsizlik koflullar›nda yaflamalar› olanakl›d›r. Zamanla komplekslik ve belirsizli¤in özelliklerine afl›na
olduklar›ndan bu özelliklerdeki de¤iflimleri içgüdüsel olarak fark ederler.
Bu nedenle, stratejik yönetim daha çok
içgüdüsel olarak anlama kapasitesini
2
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oluflturmaya ve buna dayal› olarak aksiyonda bulunmaya yönelik olmal›d›r.
Dördüncü yaklafl›m yöneticilerin strateji gelifltirirken sahip olduklar› alternatiflerin gerçekte oldu¤undan daha
fazla oldu¤u yan›lg›s›na düflünmelerine dayal›d›r. Kurumsal teorisyenlere
göre, organizasyonlar benzer türdeki
organizasyonlar›n varl›¤› ile iliflkili
olarak varolmaktad›rlar 2,21 Örne¤in,
muhasebe firmalar› benzerdir, üniversiteler benzerdir, bas›n-yay›n organlar›
benzerdir gibi. Zamanla çal›flanlar›n
organizasyonlar›n›, çevrelerini, müflterilerini, tedarikçilerini, rakiplerini vs.
alg›lamalar› ve de¤erlendirmeleri birbirlerine benzer ve hatta ifl yapma biçimleri bile benzeflmeye bafllar ki böylesi bir durum insanlar›n sorgulamalar›n› ya da de¤iflimler yapmalar›n› zorlaflt›r›r. Bu nedenle stratejiler kurumsal
olarak benzer kültürel özelliklerden
oluflma e¤ilimindedirler 2,22. Bu yaklafl›mda belirgin bir flekilde fark edilen
çevrenin belirleyici oldu¤u anlay›fl›d›r.
Ancak yeni kurumsallaflmac›lar bu anlay›flta de¤iflimi gündeme getirerek
çevreye karfl› iflletmenin; uygun davran›m›ndan, mücadele ve hatta kural ve
normlar›n manipülasyonlar›na kadar
de¤iflik flekillerde cevaplar üretebilece¤ini ileri sürülmektedirler 23,24.
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Yöneticilerin organizasyonlar›n›n “kaderini de¤ifltirebilece¤i fikrinden uzak”
bir yaklafl›m› gündeme getiren görüfl
ise Nüfus Ekolojisi yaklafl›m›n› savunan teorisyenlerden gelmektedir 2. Nüfus ekolojisi yaklafl›m›na göre de organizasyonlar iflleri yapma biçimlerine
göre oluflurlar ve baflar›lar› çevrelerinin ihtiyaçlar›n› karfl›layabildikleri
oranda gerçekleflir. Organizasyonlar,
do¤al seçim yasas›nda oldu¤u gibi, bu
ihtiyaçlara cevap verebilirlerse yaflarlar ve geliflirler ancak cevap veremezlerse zor durumda kal›r hatta ölebilirler
25,26 Baz› organizasyonlar›n kültürleri
bunun için uygunken baz›lar› uygun
de¤ildir. Yöneticilerin bunu etkileyebilece¤i görüflü ise nüfus ekelojisi yaklafl›m›na göre abart›l›d›r 2.
Burada bahsedilen yaklafl›mlardan rasyonel planlama d›fl›ndaki di¤er yaklafl›mlar›n ço¤u yöneticilerin stratejide
büyük de¤ifliklikler yapabilece¤i varsay›m›n› yanl›fllamakta (her ne kadar
yeni kurumsallaflma yaklafl›mlar› içsel
olarak çevreye farkl› yaklafl›mlar›n verilebilece¤i yönünde fikirler ileri sürmeye bafllam›fllarsa da genel e¤ilimlerin hala bahsedilen do¤rultuda oldu¤u
söylenebilir) ve stratejilerin organizasyonda zamanla birikimli olarak (incremental) geliflti¤ini ileri sürmektedirler.
Stratejiler mevcut stratejiler üzerinde
2

yap›lan de¤iflimler veya adaptasyonlar
arac›l›¤› ile geliflme e¤ilimindedirler.
Stratejinin zanaat gibi ifllenmesinde
bunun daha proaktif olarak yap›lmakta
oldu¤u ileri sürülürken, kurumsal görüfl zamanla birikimli olarak stratejinin
geliflmesinin daha az proaktif oldu¤unu ve stratejinin daha çok kurumsal
kültürün s›n›rlamas›n›n bir sonucu olarak olufltu¤unu savunmaktad›r. Ekoloji
yaklafl›m›n› savunanlara göre, mant›ksal büyüme (incremantal) yönünde geliflme kaç›n›lmazd›r ve bu zamanla ço¤u organizasyonun düflüflüne neden
olacakt›r 2, 25,26.
Strateji ve stratejik yönetime sosyolojik yaklafl›m sunarak iflletmeleri teker
teker de¤il, bir grup olarak inceleyen
kurumsallaflma teorisi ve nüfus ekolojisi yaklafl›mlar›n›n çevresel belirleyicilik ve iflletmelerin uyumu yaklafl›m›
karfl›s›nda, teker teker firma özelinden
ve firman›n kaynak ve yetkinliklerinden kaynaklanan farkl›l›klar›ndan hareket eden kaynak bazl› firma görüflü
içsel dinamiklerle firmalar›n çevreyi
etkileme gücünden hareket etmektedirler. Bahsedilen di¤er iki yaklafl›mdan
farkl› olarak kaynak bazl› firma görüflünde; firmalar homojen de¤il heterojendir ve içsel dinamiklerle çevreye
farkl› cevaplar üretebilmektedirler 27,
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28, 29, 30, 31, 32]. Yeni kurumsallaflma
teorisini savunanlar›n da benzer e¤ilimlere sahip oldu¤u ve hatta bu iki
yaklafl›m›n›n sentezini yapt›¤› göz
önüne al›nd›¤›nda kaynak bazl› firma
görüflünün de strateji süreci yaklafl›mlar›n›n içinde de¤erlendirilmesi anlaml› olabilir. Bahsedilen her üç yaklafl›m›n ortak paydas›n›n, strateji oluflma
sürecini aç›klamalar›n›n yan›nda, iç ve
d›fl çevre olgular›n› birbirinden kopuk
süreçler olarak de¤il birbiri ile etkileflimli bir süreç olarak kabul etmeleri
oldu¤u söylenebilir.
Sonuç
Strateji kavram›, geçmiflteki kabulünden farkl› olarak uzun vadeli planlaman›n bir sonucu ya da sadece bir “plan
olarak strateji” alan›na hapsedilmifl bir
kavram de¤il, planlamaya yön veren ya
da planlaman›n temelini oluflturan ve
artan oranda sosyolojik analizleri kullanan bir olgudur. Bu çal›flmada klasik
ve modern yaklafl›mlar s›n›flamas› çerçevesinde incelenen görüfllerin özünde
planlama olarak strateji ile bunun karfl›s›nda plan›n ötesinde ondan daha
kapsaml›, daha kavramsal ve düflünsel

ve bütünsel süreçlere dayal› bir yaklafl›m bulunmaktad›r. Gözlemlenebildi¤i
kadar› ile böylesi bir ay›r›m, temelde
uzun vadeli plan›n ve stratejinin formülasyonunun gerçek dünyadan kopuflu veya gerçek dünya ile aç›kl›¤›n›n
oluflmaya bafllamas› ile ya da baflka bir
deyiflle teori ile prati¤in birbirini desteklememesi sorunu ile karfl› karfl›ya
kal›nmas›d›r. Kaplan ve Norton’un
Balanced Scorecard uygulamas› 33 ve
bundan hareketle strateji odakl› organizasyonlar oluflturulabilece¤i önerileri
34 de yine bu kapsamda de¤erlendirilecek çal›flmalard›r. Nitekim son dönemlerde popülerleflen kurumsal teori ve
nüfuz ekolojisi yaklafl›mlar› da yine
benzer kapsamda ele al›nabilir. Teker
teker firmalar› incelemek yerine firmalar grubunu inceleyen kurumsal teori
ve nüfus ekolojisi yaklafl›m›, stratejinin ve stratejik yönetim sürecinin sosyolojik içeri¤ine dikkati çekmektedir.
Bu anlamda kurumsal teori sosyolojik
analizini yaparken d›fl çevrenin kurumlara etkisini merkeze al›rken, nüfus
ekolojisi yaklafl›m› yine benzer flekilde
d›fl çevre etkisini dikkate al›r ancak iç-
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sel süreçlerde ve örgüt kültüründe daha
fazla odaklan›r. D›fl ve iç çevre süreçlerini bütünleflik olarak inceleyen ancak sosyolojik analizler yerine firma
ve kendine özgü kaynaklar›ndan hareket eden kaynak bazl› firma teorisyenlerinin analizlerini de gerçek dünya ile
stratejinin formulasyonu aras›ndaki
aç›kl›l›k ile iliflkilendirmek anlaml› ve
yayarl› olabilir. Üçünün ortak paydas›;
iç ve d›fl çevre olgular›n› birbirinden
kopuk süreçler olarak de¤il birbiri ile
etkileflimli bir süreç olarak kabul etmeleridir ki bu da yukar›da irdelenmeye
çal›fl›lan strateji ve stratejik yönetim
tart›flmalar›n›n hem do¤al bir sonucu
ve hem de do¤al bir nedeni olarak alg›lanabilir.

K›saca, stratejik uyum yerine yayg›nlaflt›rma olarak stratejinin tercih edildi¤i günümüz strateji anlay›fl›n›n, temelde plan olarak strateji ve stratejinin uygulanmas›ndaki eksiklikler ve yetersizliklerden di¤er bir deyiflle teori ile pratik aras›ndaki aç›kl›ktan kayna¤›n› ald›¤› söylenebilir. Bu aç›kl›k strateji belirleme süreçlerinde; kurumsallaflma
ve nüfus ekolojisi gibi sosyolojik yaklafl›mlar› sunan görüfllerle birlikte firman›n özelinden hareket eden bireysel
analizlere dayal› kaynak bazl› firma
görüflünün sentezine yönelmeye kaynakl›k edebilmekte ve bu yolla strateji
oluflma süreçlerinin gerçekçi bir flekilde kavran›lmas› ve aç›klanmas›n›n olanakl› olabilece¤i fikrinin oluflmas›na
yol açmaktad›r.

1990’LARDAN GÜNÜMÜZE TÜRK‹YE’N‹N
‹HRACATINDAK‹ GENEL DE⁄‹fi‹M VE
KÜRESELLEfiEN DÜNYADA TÜRK‹YE’N‹N
‹HRACAT POL‹T‹KASI

G
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G‹R‹fi
eliflmekte olan ülkeler yüksek bir kalk›nma düzeyine ulaflmak ve dengeli
bir büyüme trendi yakalayabilmek için farkl› sanayileflme stratejileri uygulamaya çal›fl›rlar. Genellikle bu çaba içindeki ülkelerin öncelikli olarak
baflvurduklar› sanayileflme stratejisi, ülkedeki üretimin gelifltirilmesi amac›yla ithal mallar›n yerli üretimle ikame edilmesini amaçlayan “ithal ikamesi”dir. D›fla
kapal› olan bu yaklafl›m›n sebebi; ihracat art›fl› sa¤layacak imkanlar›n eksikli¤idir. Di¤er bir sanayileflme stratejisi ise, ihracat için üretim yap›lmas›n› hedefleyen “ihracata yönelik sanayileflme stratejisi”dir ki; geliflmekte olan ülkelerin döviz ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için kullanabilecekleri en etkili politikad›r.
1960’l› y›llardan sonra ço¤u geliflmekte olan ülke, ithal ikamesi sratejisini b›rakarak d›fla aç›k ekonomik büyüme politikalar›n, yani ihracata yönelik sanayileflme sratejisini benimsemifllerdir. Türkiye de h›zl› kalk›nma amac›yla birçok geliflmekte olan ülke gibi bu iki sratejiyi de uygulam›flt›r.
1980’ler, dünyada yeni bir de¤iflimin yafland›¤›, küreselleflme olgusunun her
alanda kendini hissettirmeye bafllad›¤› bir dönem olurken; Türkiye de d›fla aç›lma ve dünya ekonomisiyle bütünleflme sürecine bilinçli bir flekilde ad›m atm›flt›r.
Geçen yirmi y›ll›k sürecin neticesinde bugün, ülkelerin küresel ekonomiden kopuk bir flekilde yaflamalar› neredeyse imkans›z hale gelmifltir. Yeni sistem beraberinde, güçlü bir rekabeti, her alanda serbestleflmeyi ve bilgi ve teknolojinin hakim oldu¤u bir dünya düzenini getirmektedir.
Yeni dünya düzeninde, di¤er geliflmekte olan ülkeler gibi Türkiye’nin de ekonomik kalk›nmay› sa¤lama aç›s›ndan karfl›laflt›¤› en önemli sorunlardan biri döviz
darbo¤azlar›d›r. Döviz s›k›nt›s›n›n afl›lmas›n›n en iyi yolu ise ihracat gelirlerinin
artt›r›lmas›d›r. Yani ülkeler istikrarl› bir büyüme ve yüksek bir kalk›nma düzeyini yakalamak için d›fl ticaret hacmini, d›fl dengeyi bozmadan artt›rmal›d›rlar.
Buradan hareketle çal›flmada, Türkiye’nin yeni dünya düzeninde sa¤lam bir yer
edinmesi ve sa¤l›kl› bir büyüme yap›s›n› kazanmas› için nas›l bir ihracat politi-

kas› uygulamas› gerekti¤i aç›klanmaya
çal›fl›l›rken, dünya ile bütünleflme sürecinde Türk ihracat›n›n yap›s› ve geliflimi incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.
1. 1990 ÖNCES‹ TÜRK‹YE’N‹N
‹HRACAT POL‹T‹KASI VE
‹HRACATIN YAPISAL DE⁄‹fi‹M‹
Türkiye de h›zl› kalk›nma amac›yla
di¤er geliflmekte olan ülkelerin baz›lar› gibi, büyüme sürecinde hem ithal
ikamesi hem de ihracata yönelik sanayileflme stratejisini uygulam›flt›r. 1980
y›l›na kadar bilinçli bir flekilde ithal
ikamesi uygulanm›flt›r. D›fla kapal› bir
yap›daki bu sanayileflme stratejisi,
1970’lerin sonunda ülkeyi yüksek maliyetli, düflük verimli ve iç piyasaya
yönelik üretim yapan sanayilerle doldurmufltur.1
1980 y›l› Türk ekonimisi ve d›fl ticaret
politikalar› aç›s›ndan bir dönüm noktas› olma niteli¤ini tafl›maktad›r. 24
Ocak 1980 istikrar tedbirleriyle ithal
ikamesi terk edilerek ihracata yönelik
sanayileflme sratejisi benimsenmifltir.
Bu tedbirler kapsam›nda d›fla karfl› korunmufl ekonominin liberalizasyonuna
bafllan›rken, dünya pazarlar›nda reka1

2
3

4

bet gücümüzün en yüksek oldu¤u sektörlerin desteklenmesi ve at›l kapasitelerin harekete geçirilmesi hedeflenmifltir. 2 Bu geliflim, Türkiye’nin toplam
ihracat tutar› ve ihracat yap›s› üzerinde
de olumlu de¤ifliklikler meydana getirmifltir. 1980 öncesi dönemde eksik kapasite kullan›m›yla karfl› karfl›ya olan
sanayi kesimi, d›fla aç›lma ile birlikte
iç talebin de artmas›yla tam kapasite
s›n›r› say›labilecek olan % 80-85’lere
ulaflm›flt›r. 3
Ancak devletin sanayileflme sürecindeki müdahaleci ve yönlendirici rolü
1980’lerde de¤iflime u¤ramakla birlikte 1990’l› y›llara kadar sürmüfltür.
1980 öncesi dönemde piyasa sinyallerini dikkate almayan ve siyasi tercihleri yans›tan bir anlay›fltan hareket edilirken, 1980’lerden itibaren piyasan›n
nabz›n› daha fazla tutan ve piyasan›n
fonksiyonlar›n› üstlenen bir müdahalecilik anlay›fl› sözkonusu olmufltur.4
1980’lerden sonra ihracat amaçl› sanayileflme politikalar›na a¤›rl›k verilmesi
neticesinde, sanayileflme performans›nda ve sanayi yap›s›nda gerçekleflen
önemli de¤ifliklikler, kendini ihracat›n
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yap›s› ve bölgeleraras› ihracat›n geliflimi bak›m›ndan da göstermifltir.5 1990’lara
gelindi¤inde Türk sanayiinin 1980’lere göre daha yüksek bir rekabet gücüne
ulaflt›¤›, piyasa sinyallerine daha duyarl›, devletin destekleyici ve yönlendirici
müdahalelerine daha az ba¤›ml›, yeni aç›l›mlara ve de¤iflimlere uyum sa¤lamada daha esnek hale geldi¤i gözlenmektedir. 6
Türkiye’nin serbestleflmeye ve dünya ile entegrasyona yönelik uygulad›¤› politikalar sayesinde d›fl ticaret hacminde ve ihracat›nda y›llar itibar›yla önemli art›fllar gerçekleflmifltir (TABLO 1). Ülkemiz 1980 y›l›na girerken, dünya ihracat›n›n
%0.14’ü gibi bir orana sahipken, 1985 y›l›nda bu oran›n %0.41’e, 1990 y›l›nda
%0.38’e, 1995 y›l›nda %0.44’e ve 2002 y›l›nda ise %0.57’ye yükseldi¤i görülmektedir.
Tablo 1 – Türkiye’nin ‹hracat›n›n Dünya ‹hracat› ‹çindeki Pay›
Y›llar
1980
1985
1990
1995
2002

Dünya ‹hracat›ndaki Pay (%)
0.14
0.41
0.38
0.44
0.57

Kaynak: DTM, Türkiye’nin Dünya ‹hracat› ‹çindeki Pay›,

http://www.dtm.gov.tr/IHR/Strateji2004/kitap-plan.pdf (05.04.2004).

1980’lerden itibaren dünya ticaretini serbestlefltirmek amac›yla ekonomik alanda kendini yo¤un olarak göstermeye bafllayan küreselleflme olgusu, serbest piyasa ekonomisini ve rekabeti sanayileflmenin vazgeçilmez ö¤esi kabul eden bir anlay›flla tüm dünyada kendini hissettirmeye bafllam›flt›r. 7 Küreselleflme, ekonomik hayat›n bütün boyutlar›n› etkilemekle birlikte en yo¤un olarak sanayi sektöründe görülmüfl; bunun sonucunda da devletler genel ekonomi ve sanayileflme
stratejilerinde de¤ifliklikler yapmak zorunda kalm›fllard›r.8
Art›k küresel ekonomiden kopuk bir flekilde yaflamak imkans›z hale gelmifltir.
Durmaks›z›n çal›flan bir network a¤› sayesine mallar, hizmetler, sermaye ve bil5 Zülfettin Binici, Türkiye’de ‹hracat› Teflvik Politikas› ve ‹hracat› Teflvik Tedbirleri Uygulamalar›,
(Bas›lmam›fl Yüksek Lisans Tezi), ‹.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹stanbul, 1995, s.177.
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Gözlemler”, ‹flletme Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yay›nlar›, C.2, S.2, ‹zmir, 2001, s.102.
6 Erdal Türkkan, a.g.m., s.114,115.
7 F.Bahar fianl›, Globalleflen Dünya’da ‹hracata Yönelik Sanayileflme Stratejisinin Baflar› fiartlar› ve
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8 Erdal Türkkan, a.g.m., s.115.

gi üretilmekte, ifllenmekte ve h›zl› bir flekilde yer de¤ifltirmektedir. Bugün, küresel ekonominin yaratt›¤› dinamizm ve etki tüm dünyada kendisini hissettirmektedir. 9
Türkiye’de de 1990’l› y›llarda bafllat›lan ithalat, ihracat ve kambiyo rejimindeki
iyilefltirmeler, ekonomiyi serbest piyasa koflullar›nda uluslararas› piyasalarla rekabet edebilecek bir yap›ya ulaflt›rmay› amaçlam›flt›r.10
1990’l› y›llar›n ilk yar›s›nda, 1988 y›l›nda faiz oranlar›n›n serbest b›rak›lmas›yla
bafllayan döviz talebinin azalmas›, Türk Liras›’n›n reel olarak de¤er kazanmas›na sebep olmufltur. Yine 1989 y›l›nda 32 Say›l› Karar’la kambiyo rejimi serbestlefltirilmifltir. Bunun neticesinde sermaye hareketlerinde büyük bir art›fl gözlenmifltir. Döviz arz›ndaki art›fl döviz kurlar›n›n artmas›n› engellemifl bu da ithalat›
teflvik etmifltir.11 1989-1993 y›llar› aras›nda ihracat›m›z 11,6 milyar Dolar’dan
15,3 milyar Dolar’a yükselirken; ithalat›m›z ise, 15,7 milyar Dolar’dan 29.4 milyar Dolar’a yükselmifltir. ‹hracat›n ithalat› karfl›lama oran› ise, 1989 y›l›nda
%73.6 iken 1993 y›l› itibar›yla % 52.1 olarak gerçekleflmifltir.12 1980’lerin ortalar›na do¤ru a¤›rl›¤›n› hissettirmeye baflalyan sanayi mallar›n›n 1990’l› y›llar›n
bafl›nda toplam ihracat içindeki pay› %85-90’lara ulaflm›flt›r. 13

9
10
11
12
13

Ülker Güzel, “Sistemi Daha Verimli Hale Getirmeliyiz”, Asomedya, Ankara Sanayi Odas› Yay›n›,
Ankara, Aral›k, 2002, s.12.
‹lker Paras›z, 1923’den Günümüze ‹ktisat ve ‹stikrar Politikalar›,1.Bask›, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1998,
s.321.
‹lker Paras›z, a.g.e., s.322,323.
‹TO, Ekonomik Rapor, ‹TO Yay›nlar›, Yay No:1996-3, ‹stanbul, 1996, s.114. D‹E, Y›llara ve Aylara
Göre D›fl Ticaret, http://www.die.gov.tr/ (25.03.2004).
Metin Toprak Ömer Demir ve Di¤erleri, a.g.e., s.368.

Tablo 2 - Türkiye’nin ‹hracat›n›n Ana Sektörlere Göre Da¤›l›m› (%)

Y›llar
Tar›m
Madencilik
Sanayi
Di¤er
1990
18.1
2.5
79.3
0.1
1991
19.7
2.1
78.1
0.1
1992
14.9
1.7
83.2
0.1
1993
15.4
1.5
83.0
0.1
1994
5.8
1.4
92.6
0.2
1995
9.9
1.8
88.2
0.1
1996
21.3
4.3
74.3
0.1
1997
20.8
3.8
75.3
0.1
1998
18.7
3.8
77.4
0.1
1999
16.7
4.1
79.1
0.1
2000
13.9
4.2
81.7
0.2
2001
13.9
3.9
81.9
0.3
2002
11.2
4.2
84.0
0.6
2002*
11.2
4.1
84.2
0.5
2003*
11.0
4.2
84.0
0.8
* Ocak-Kas›m Aylar› ‹tibar›yle
Kaynak: DPT, Türkiye’de Temel Ekonomik Göstergeler, DPT Yay›nlar›,
Ankara, 1995, s.55.
D‹E, Türkiye Ekonomisi ‹statistik ve Yorumlar Ocak-Nisan,
D‹E Yay›nlar›, Ankara, 2002, s.180.
DTM, Sektörel ‹hracat›m›z,
http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/SEKTOR/ihra.xls, (05.04.2004)
‹hracat›m›z›n sektörel yap›s› incelendi¤inde (TABLO 2); d›fla aç›k büyüme ve
ihracat›n bileflimi içinde sanayi mallar›n›n pay›n›n artt›r›lmas› çabalar› sonucunda, sanayi mallar› ihracat› devaml› bir art›fl göstererek 1990 y›l›ndaki %79’luk
seviyesinden 1994 y›l›nda %92,6’ya kadar ç›km›flt›r. Ekonomik kriz sonras›ndaki iki y›l düflüfl gösterdikten sonra ise tekrar yükselme trendine girmifltir.14 ‹hracat›m›zda a¤›rl›¤› en fazla olan alt sektörler ise %34’lük bir paya sahip olan,
tekstil ve konfeksiyondur. Bunun yan›s›ra tafl›t araçlar› ve yan sanayi sektörü de
son y›llarda h›zl› bir geliflmeyle ihracat›m›z içindeki pay›n› artt›rarak lokomotif
sektörlerimizden biri haline gelmifltir.15 Tar›msal mallar›n ihracat›nda 1990-91
14

DPT, Uzun Vadeli Strateji ve 8. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› 2001-2005, s.6.

y›llar›nda ufak çapl› olarak art›fl görülürken, 1994 y›l›nda tar›msal mal ihracat›m›z %5,8’e kadar inmifltir. Kriz sonras› dönemde art›fl trendine giren tar›msal
mal ihracat›n›n, 2000’li y›llar›n bafl›ndan itibaren toplam ihracat içindeki pay›
%11’ler seviyesinde seyretmeye bafllam›flt›r. Sektör baz›ndaki ihracat s›ralamas›
1990-2003 dönemi boyunca de¤iflmezken; madencili¤in ihracat›m›z içindeki pay› 1980 sonras›nda bafllad›¤› düflüflüne 1990’l› y›llar›n ortalar›na kadar devam etmifl; 1990’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren ise %4’ler seviyesine ç›km›flt›r (TABLO 2). 1996-2000 y›llar› aras›nda sanayi mallar› ihracat›ndaki art›fl, tar›msal
mallar›n ihracat›ndaki art›fltan daha fazla olmufltur. Ancak bu dönemde, Gümrük
Birli¤i’ne girilmesine ra¤men, ihracattaki yap›sal de¤iflim beklenen düzeyin gerisinde kalm›flt›r.16
2. 1990 SONRASI TÜRK‹YE’N‹N ‹HRACAT POL‹T‹KASI VE ‹HRACATIN
YAPISAL DE⁄‹fi‹M‹
‹hracat›m›z›n 1990 sonras› dönemdeki geliflimine bak›ld›¤›nda; 1994 y›l›nda yaflanan kriz ve ard›ndan yürürlü¤e konan 5 Nisan ‹stikrar Program›’na kadar geçen süreçte, çok büyük s›çramalar olmasa da ihracat›m›z sürekli bir art›fl göstermifltir (TABLO 3).
Bunun en önemli nedeni ise, 1980 sonras› dönemde izlenmeye bafllanan ihracata yönelik sanayileflme stratejisidir. Ancak dünya ekonomisinde yaflanan konjonktürel düflüflün yaratt›¤› olumsuz etkinin yan›s›ra, bu dönemde uygulanan
yanl›fl ekonomi politikalar›, iç ve d›fl borç yükünün artmas›na, kamu aç›klar›n›n
büyümesine, enflasyonun t›rmanmas›na sebep olmufl; ve Türkiye ekonomisini
1994 y›l›nda %6 oran›nda küçültmüfltür.17 Bu daralmaya ra¤men ihracat›m›zdaki art›fl süreklili¤ini sürdürmüfl, 1993 y›l›ndan 1994 y›l›na yaklafl›k 3 milyar Dolar artm›flt›r. ‹thalat›m›zda ise 6 milyar Dolar kadar bir azalma yaflanm›flt›r.Yine
bu dönemde ihracat›m›z›n ithalat›m›z› karfl›lama oran› % 77.8 oran›nda gerçekleflmifltir (TABLO 3).

15 DTM, ‹hracat›m›z›n Yap›sal Sorunlar›, http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/SEKTOR/ihra.xls,
(05.04.2004)
16 DPT, Uzun Vadeli Strateji ve 8. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› 2001-2005, s.6.
17 Necdet Serin, “D›fl Ticaret ve D›fl Ticaret Politikas› (1990 Sonras›)”, Türkiye Ekonomisi Sektörel
Analiz, Turhan Kitabevi, Ankara, 1998, s.324, 325.

Tablo 3 - 1990-2004 Döneminde Türkiye’nin D›fl Ticaret Göstergeleri
YILLAR

‹HRACAT

DE⁄‹fi‹M (%)

‹THALAT

DE⁄‹fi‹M (%)

1990

12.959.288

11.5

22.302.126

41.2

1992

14.714.629

8.2

22.871.055

1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

13.593.462
15.345.067

64.6
64.3

52.1

-20.9

77.8

23.224.465

7.3

43.626.642

22.2

53.2

21.637.041

19.5

35.709.011

53.5

60.6

26.261.072

13.1

48.558.721

11.3

54.1

26.587.225

-1.4

40.671.272

-11.4

65.4

31.334.216

12.8

41.399.083

-24.0

75.7

47.067.805

30.5

68.808.141

33.5

68.4

39.6

67.3

26.973.952

36.059.089

2004*

8.7

28.7

58.1

23.270.019

2002
2003*

29.428.370

-5.6

18.0

27.774.906

2003

4.3

21.047.014

‹THALAT (%)

18.105.872

2000
2001

4.9

(1000 $)

‹HRACAT/

6.447.218
7.966.273

2.7

45.921.392

4.5

54.502.821

15.1

51.553.797

23.6

8.484.161

11.843.452

-5.4

34.0

24.5

58.7
51.0

69.9
76

*Ocak-fiubat aylar› itibar›yla
Kaynak: D‹E, Y›llara ve Aylara Göre D›fl Ticaret, http://www.die.gov.tr/
(25.03.2004).
1995 y›l›nda erken genel seçimlere gidilmesi, seçim ekonomisi politikas› olarak
geniflletici para ve maliye politikalar› uygulanmas›na yol açm›flt›r. Bunun sonucunda ise, ihracat›m›z 3,5 milyar Dolar artarken, ithalat›m›z 12,5 milyar Dolar
artm›flt›r (TABLO 3).
Ekonomide yaflanan bu geliflmeler, Türk Liras›’n›n yabanc› paralar karfl›s›ndaki
de¤er kayb›n›n h›zlanmas›na ve gelecek y›llar aç›s›ndan da devaml›l›k kazanmas›na sebep olmufltur. 1996 y›l› ise Türkiye için önemli bir dönemin bafllang›ç niteli¤ini tafl›maktad›r. Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›nda kurulan Gümrük Birli¤i’nin ard›ndan ithalat›m›zdaki art›fllar h›zlanm›fl ve 1997 y›l›nda yaklafl›k 5 milyar Dolarl›k bir ithalat art›fl› gözlenmifltir. ‹hracat›m›z ise sadece 3 milyar Dolar
artm›flt›r. Bundaki en önemli sebep ise, ülkemizin Gümrük Birli¤i’nden do¤an
yükümlülüklerini yerine getirmifl olmas›na ra¤men, Avrupa’da baflgösteren ekonomik durgunluk, tar›msal mallar›n ihracat›nda rekabetin artmas› ve Yugoslavya’da yaflanan savafl›n karayolu tafl›mac›l›¤›n› olumsuz etkilemesidir. 18
18

Necdet Serin, a.g.m., s.325.

1998 ve 1999 y›llar›nda ise ihracat geliflmeleri önemli ölçüde Asya ve Rusya
krizlerinin yaratt›¤› olumsuzluklardan
etkilenmifltir. Ayr›ca, Türkiye’nin
uluslararas› rekabet gücünde de 1997
y›l› sonras› dönemde nisbi bir bozulma
gözlenmifltir. Bu dönemde Türk Liras›’n›n de¤er kayb› enflasyonla paralel
bir biçimde geliflmekle beraber, Uzakdo¤u ülkelerinin paralar›n›n 1997 y›l›nda önemli ölçüde de¤er yitirmesi, bu
ülkelerin uluslararas› pazarlarda Türkiye’ye karfl› rekabet güçlerini artt›rm›flt›r. Di¤er yandan, üretimin yavafllad›¤›
bir dönemde, Dolar cinsinden ücret art›fllar›n›n 1998 ve 1999 y›llar›nda da
sürmesi, Türkiye’nin rekabet gücünü
olumsuz yönde etkilemifltir. 19 Bu geliflmeler sonucunda, ihracat art›fl h›z›,
1998 y›l›nda % 2.7’ye düflmüfl, 1999
y›l›nda ise ihracat›m›zda % 1.4 oran›nda bir azalma yaflanm›flt›r.
Ülkemizin toplam ihracat› 1997-2000
y›llar› aras›nda bir duraklama dönemi
geçirdikten sonra 2001 y›l›ndan itibaren h›zl› bir yükselme sürecine girmifltir. Kas›m 2000 ve fiubat 2001 krizlerinden sonra yat›r›m ve tüketim harcamalar›nda daralmalar meydana gelirken, iç piyasan›n küçülmesi ve gerçek-

lefltirilen devalüasyon neticesinde göreceli olarak kur avantaj› yakalanm›flt›r. 20 Devlet ‹statistik Enstitüsü verilerine göre, 2001 y›l›nda %12.8’lik bir
art›flla 31.334 milyar Dolar olarak gerçekleflen ihracat›m›z›n 21 2002 y›l›na
gelindi¤inde, önündeki engellerin kald›r›lmas›na yönelik tedbirlerin al›nmamas›na, döviz kurlar›ndaki dalgalanmalara ve istikrars›zl›klara ra¤men Dolar cinsinden de¤erinin artt›¤› görülmektedir. Dünya ekonomisindeki durgunlu¤a ba¤l› olarak d›fl talepte yaflanan olumsuzluklar ve Türk Liras›’nda
meydana gelen reel de¤er art›fllar›, ihracat›m›z üzerinde k›s›tlay›c› bir etki
yarat›rken; ithal girdi maliyetlerini düflürmüfltür. Yurtiçi talepteki art›fl›n s›n›rl› kalmas›yla da reel sektör d›fl pazarlara yönelirken, mevcut pazarlar›
korumak amac›yla fiyatlar› düflürme
politikalar›n›n yan›s›ra durgun piyasalardan daha canl› piyasalara yönelinmifltir. Bu geliflmelerin yan›s›ra, Euro’nun Dolar karfl›s›nda de¤er kazanmas› da, Euro cinsinden yap›lan ihracat›n Dolar cinsinden de¤erinin artmas›na sebep olmufltur. 22 Bu çerçevede,
ihracat›m›z 2002 y›l›nda yaklafl›k % 15
dolay›nda bir art›flla 36 milyar Dolar’›
aflm›flt›r.

19 DPT, Uzun Vadeli Strateji ve 8. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› 2001-2005, DPT Yay›n›, Ankara, Haziran
2000, s. 5,6.
20 DTM, Türkiye ‹hracat›n›n Tarihsel Geliflimi ve Yap›sal Sorunlar›,
http://www.dtm.gov.tr/IHR/Strateji2004/kitap-plan.pdf (05.04.2004).
21 Ertu¤rul Önen, ‚“Türk Sanayii ‹hracata Dönük Stratejik Bir Planlama Yap›lmal›d›r“, Asomedya, s.25.
D‹E, Ayl›k ‹statistik Bülteni Ekim 2003, D‹E Yay›n›, Ankara, 2003, s.220.
O¤uz Sat›c›, “2003 ‹hracat›n Önündeki Engellerin Kald›r›lmas› Yolundaki Ad›mlar›n At›ld›¤› Bir Y›l
Olmal›d›r”, Asomedya, s.24.
22 2003 Y›ll›k Ekonomik Rapor, Ödemeler Dengesi, http://www.maliye.gov.tr/apk/rapor2003/odemeler.pdf,
(01.04.2004).

‹hracattaki art›fl e¤ilimi, 2003 y›l›nda
Eximbank’›n da yüksek düzeyde sa¤lad›¤› kredilerle rekor seviyesine ulaflm›flt›r. Bir önceki y›la göre %30.5’lik
bir art›flla ihracat›m›z 2003 y›l›nda
yaklafl›k 47 milyar Dolar düzeyinde
gerçekleflmifltir. 2004 y›l› için öngörülen ihracat miktar› 51,5 milyar Dolar
olurken, 23 y›l›n ilk iki ay› itibar›yla
gerçekleflen ihracat ise 7.966 milyar
Dolar seviyesindedir (TABLO 3). ‹hracatta sa¤lanan geliflmelerin süreklili¤i için ihracat art›fl›na engel teflkil edebilecek unsurlar›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik tedbirlerin ve politikalar›n
bir an önce oluflturulmas› hedefin gerçeklefltirilmesi aç›s›ndan büyük önem
tafl›maktad›r. 24
1990’l› y›llara sanayileflmede uygulanan politikalar aç›s›ndan bak›lacak
olursa, yaflanan de¤iflim;25
• Devletin sanayi sektöründeki do¤rudan yönlendirici rolünün asgariye
indirilmesi ki bu; özellefltirmelere
h›z kazand›r›lmas›, teflvik ve koruma sistemlerinde liberalleflmeye uygun düzenlemelerin yap›lmas› fleklinde kendini gösterir.
• D›fla aç›k rekabetçi bir yap›y› benimseyen ülkemizin bu konudaki
kurumsal çerçeveyi gelifltirmesi;
haks›z ve eksik rekabete sebep olan
hukuki boflluklar›n giderilmesi,
• Sanayileflme sürecinde firma stratejilerine etkinlik kazand›r›larak, bun-

lar›n ön plana ç›kar›lmas›; bu ba¤lamda uluslararas› iflbirlikleri ve ortakl›klar kurulmas›, temsilcilikler
verilmesi, fason imalat iliflkilerinin
yayg›nlaflmas› ayr›ca teknolojik üstünlük sa¤lama amac›yla AR-GE
faaliyetlerine a¤›rl›k verilmesi, ileri
teknoloji transferlerinin gerçeklefltirilmesi, kalite, verimlilik art›fl› ve
pazarlama konular›nda yeniden yap›land›rmaya gidilmesi,
• Avrupa Birli¤i ile entegrasyonun
h›z kazanmas› ve ayr›cal›kl› iliflkilerin gelifltirilmesi; 1990’lardan sonra
yo¤unlaflan hem ulusal hem de uluslararas› rekabet karfl›s›nda firmalar›n kar oranlar›n›n azalmas› nedeniyle ihtiyaç duyduklar› finansal
kaynaklar› temin edebilmek için finansal piyasalarla halka aç›lmak;
‹MKB’ye kaydolmak; d›fl piyasalardan avantajl› kredi bulmak; tahvil
ç›karma yolu ile finansal piyasalara
borçlanmak... gibi ayr›cal›kl› iliflkiler kurmaya çal›fl›lmas› konular›nda karfl›m›za ç›kmaktad›r.
3. 2000’L‹ YILLAR ‹T‹BARIYLA
TÜRK‹YE’N‹N ‹HRACAT
POL‹T‹KASI VE ‹HRACATIN
YAPISAL DE⁄‹fi‹M‹
2000’li y›llara gelindi¤inde; ülkemizin
ihracat potansiyelinin gelifltirilmesi,
ulafl›lan ihracat seviyesinin kal›c› ve
sürdürülebilir bir yap›ya kavuflturulabilmesi için; dünya ve ülkemiz ihracat›n›n sektörel ve bölgesel yap›s› gözö-

23 8.BYKP, 2004 Y›l› Program›, http://ekutup.dpt.gov.tr/program/2004.pdf, ( 01.04.2004).
24 Ertu¤rul Önen, ‚“Türk Sanayii ‹hracata Dönük Stratejik Bir Planlama Yap›lmal›d›r“, Asomedya, s.25.
25 Erdal Türkkan, a.g.m., s.120-140. O¤uz Sat›c›, a.g.m., s.24.

nünde bulundurularak hedef pazar ve
sektörlerin belirlenmesi, üretime dayal› ihracat›n artt›r›lmas› ve küresel düzenin getirdi¤i yo¤un rekabet ortam›nda
Türk ihracat›na güçlü ve rekabet edebilir bir yap› kazand›r›lmas› oldukça
önem tafl›maktad›r. Bu çerçevede, 21.
yüzy›ldaki genel ticari e¤ilimlerin neler oldu¤u tespit edilerek uyumlu bir
yat›r›m, üretim ve ihracat zinciri oluflturulmas›na imkan sa¤layan bir ihracat
politikas›n›n belirlenmesi gerekmektedir.26 Çünkü küreselleflen dünyan›n giderek artan rekabet ortam›nda varl›¤›n›
sürdürmenin öncelikli flart›, yeni koflullara uyum sa¤lamakt›r.27
Bu kapsamda belirlenecek ulusal ihracat politikas›n›n temel hedefi; dünya
ekonomisinin sundu¤u f›rsatlardan yararlanma imkanlar› ararken, yine dünya ekonomisinin getirdi¤i tehditleri ortadan kald›rabilecek politikalar›n uygulanmas› ve uluslararas› ticaretten daha büyük oranda pay al›nmas› olmal›d›r. 28
Ulusal bir ihracat politikas›n›n belirlenmemesi, önceliklerin tayinini güçlefltirir ve ticari destek hizmetlerini
sa¤layan devlet ile bunu kullanan özel
sektör aras›nda bir görev da¤›l›m›n›n
oluflturulamamas›, befleri ve finansal
kaynaklar›n bofla harcanmas› gibi
önemli sorunlara yol açar. Bu nedenle
dünya konjonktürünü ve ülke imkanlar›n› dikkate alan bir ihracat politikas›
oluflturulmal›d›r. 29

Türkiye’nin ihracat konusunda önüne
ç›kan güçlüklerin bafl›nda; bölgesel ve
sektörel ba¤›ml›l›k yatmaktad›r. Bölgesel ba¤›ml›l›¤› azaltmak için, geleneksel pazarlar›n yan›s›ra ihracat›n yeni ve alternatif pazarlara yönelmesi büyük önem tafl›maktad›r. Bu hususta da
istikrarl› bir ekonomiye sahip, al›m gücü yüksek, dünya ticaretinde a¤›rl›¤›
olan sanayileflmifl (Amerika, Asya Pasifik Ülkeleri vb.) ülkeler seçilmelidir.
Sektörel ba¤›ml›l›¤› azaltmak için ise,
üretimi çeflitlendirmeli, toplam ihracat›m›z içinde önemli bir yere sahip olan
imalat sanayii ve imalat sanayii ihracat›nda %40’l›k bir paya sahip olan tekstil ürünleri ve giyim eflyas› d›fl›nda, orta ve yüksek teknolojiyi yo¤un olarak
kullanan, katma de¤eri yüksek ve dünya ticaretindeki pay› artmakta olan sanayi sektörlerine yat›r›m yap›lmal›d›r.
30

Türkiye için bu konuda yap›lan çal›flmalar sonucunda; tekstil ve giyim eflyas› sanayii, elektrikli ve elektronik
makina ve cihazlar sanayii, otomotiv
ana ve yan sanayii, makina-imalat sanayii, biliflim sektörü, demir-çelik sanayii, g›da sanayii, toprak sanayii
ürünleri hedef sektörler olarak seçilmifltir.31
Ayr›ca, ülkeyi bölgesel ve sektörel ba¤›ml›l›ktan kurtaracak olan politikalar›n belirlenmesinde, ihracat› yap›lan
ürünlerin pazar paylar›n›n ve rekabet

26 DTM, ‹hracat›m›z›n Yap›sal Sorunlar›, http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/SEKTOR/ihra.xls, (05.04.2004)
27 H.Ahmet K›l›ço¤lu, “Yeni Bir Milli ‹hracat Stratejisi”, Asomedya, s.15.
28 DTM, Türkiye D›fl Ticaret Stratejisi (2005-2010-2015-2023),
http://www.dtm.gov.tr/ead/strateji/II-6.htm (30.03.2004).
29 Coflkun Can Aktan, Emin Çivi, ‹.Yaflar Vural, a.g.e., s.67
30 Ertu¤rul Önen, ‚ a.g.m., s.26,27.
Ahmet T›kt›k, “‹hracat›m›z›n Önündeki Engellerin Kald›r›lmas› Çal›flmalar›n›n Önemi”, Asomedya, s.9.
31 Coflkun Can Aktan, Emin Çivi, ‹.Yaflar Vural, a.g.e., s.69.

güçlerinin korunmas› için gerekli tedbirlerin al›nmas›, yeni hedef pazarlar›n oluflturulmas›, üretim maliyetleri üzerinde a¤›r yük teflkil eden enerji fiyatlar›n›n rakip ülkelerle eflit seviyeye çekilerek maliyet düflürücü ve verimlili¤i artt›r›c› tedbirlerin al›nmas›, iflgücünün e¤itimine a¤›rl›k verilmesi, ileri teknoloji gerektiren
mallar› üretebilecek tesislerin kurulmas›, pazarlama faaliyetlerinin gelifltirilmesi,
”Türk mal›” imaj›n›n yarat›lmas› ve yabanc› yat›r›mlar›n ülkeye çekilmesi çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir. 32
Gerek serbestleflme sürecinin, gerekse uygulanan ihracata yönelik sanayileflme
stratejisinin etkilerinin net olarak görüldü¤ü 1990’l› y›llarda Türkiye’nin ihracat›n›n sermaye mallar›, ara mallar› ve tüketim mallar› aç›s›ndan da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda (TABLO 4); tüketim mallar› ihracat›n›n a¤›rl›kl› oldu¤u görülmektedir.
Ara mallar› ihracat› % 40’lar seviyesindeki dolafl›m›n› y›llar itibar›yla devam ettirirken, sermaye mallar› ihracat›ndaki art›fl dikkati çekmektedir. Geliflmenin
önemli bir göstergesi olan sermaye mallar› ihracat› hala %10 seviyesinin alt›nda
kalmakla birlikte h›zl› bir art›fl trendine girmifltir.
Tablo 4 - Türkiye’nin ‹hracat›n›n Ana Mal Gruplar›na Göre Da¤›l›m›
(%)
Y›llar
Sermaye (Yat›r›m)
Ara (Hammadde) Tüketim Di¤erleri
Mallar›
Mallar›
Mallar›
1990
2.2
46.7
51.1
0.0
1991
2.5
46.9
50.6
0.0
1992
3.3
43.4
53.2
0.1
1993
3.5
42.9
53.5
0.1
1994
4.0
45.4
50.5
0.1
1995
3.8
41.4
54.7
0.1
1996
4.7
42.0
53.2
0.1
1997
4.8
42.0
53.1
0.1
1998
4.9
41.3
53.7
0.1
1999
6.8
40.8
52.3
0.2
2000
7.7
41.7
50.5
0.2
2001
8.4
42.8
48.7
0.2
40.6
51.4
0.4
7.6
2002
2003
9.2
39.3
51.0
0.6
Kaynakça: D‹E, D›fl Ticaret ‹statistikleri 1998, D‹E Yay›nlar›, Ankara, 1998, s.17.
32 H.Ahmet K›l›ço¤lu, a.g.m., s.18. O¤uz Sat›c›, a.g.m., s.22.

D‹E, Genifl Ekonomik Gruplar›n S›n›flamas›na (GEGS) Göre D›fl Ticaret,

http://www.die.gov.tr/TURKISH/SONIST/DISTICIST/16040409.gif, (01.04.2004)

D‹E, Türkiye Ekonomisi ‹statistik ve Yorumlar Aral›k 1999, D‹E Yay›nlar›,
Ankara, 1999, s. 181.

Türkiye’nin ihracat›n›n ülke gruplar› aras›ndaki da¤›l›m› incelendi¤inde ise; Avrupa Birli¤i ülkelerine olan toplam ihracat›m›z 1996 y›l› öncesinde %10’lar›n alt›nda seyrederken 1996-1999 y›llar› aras›nda bu oran %11’ler civar›nda bir a¤›rl›¤a sahip olmufl, 1999 y›l› sonras›nda ise art›fl trendine girmifltir. EFTA ülkelerinin y›llar itibar›yla pay› gittikçe yavafl bir seyirde azal›rken, OECD ülkelerinin
ihracat›m›z içindeki a¤›rl›¤› ise 1990’lar›n bafl›nda %8’ler civar›ndayken, sürekli bir art›fl yaflayarak %20’leri geçmifl; en önemli s›çramas›n› ise yaklafl›k
%29.3’lük bir oranla 2003 y›l›n›n ilk sekiz ay›nda gerçeklefltirmifltir (TABLO 5).
Tablo 5 - Türkiye’nin ‹hracat›n›n Ülke Gruplar› ‹tibar›yla Da¤›l›m›
(Milyon $)
Y›llar
OECD Ülkeleri
AB Ülkeleri
EFTA Ülkeleri Di¤er Ülkeler
1990
8.810
6.890
618
5.449
1991
8.860
7.042
591
5.961
1992
9.350
7.601
632
6.484
1993
9.070
7.290
558
7.501
1994
10.760
8.640
277
7.580
1995
13.223
11.078
294
8.414
1996
14.013
11.477
345
9.211
1997
15.037
11.944
404
11.224
1998
16.910
13.437
356
10.064
1999
18.056
14.348
362
8.531
2000
18.895
14.510
324
7.894
2001
20.588
16.118
316
9.813
2002
23.402
18.338
406
10.940
2003*
29.328
15.278
346
9.085
* ‹lk 8 Ay ‹tibar›yla
** Rakamlar hesaplan›rken yuvarlanm›flt›r
Kaynak: TÜS‹AD, 1995 Y›l›na Girerken Türkiye Ekonomisi, Yay.No T/95
(1-169), ‹stanbul, 1995, s.114

D‹E, Ayl›k ‹statistik Bülteni Ekim 2003, D‹E Yay›nlar›, Ankara, 2003, s.232,233.

D‹E, Türkiye Ekonomisi ‹statistik ve Yorumlar Ocak-Nisan 2002,
D‹E Yay›nlar›, Ankara, 2002, s.192.

2000 y›l› itibar›yla haz›rlanan Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›nda (20012005); dünya ticaretindeki de¤iflime paralel olarak, ihracat›m›zda da bir tak›m
yap›sal de¤ifliklikler gerçeklefltirilmesi öngörülmektedir.33 Bunlardan baz›lar›
ise flu flekilde aç›klanabilir:
• ‹hracatta sürekli bir art›fl›n gerçeklefltirilmesi amac›yla rekabet gücünün artt›r›lmas› ve ihracat›n yap›s›n›n dünya ticaretindeki de¤iflime paralel olarak yap›sal bir dönüflüm geçirmesi büyük önem tafl›maktad›r.
• Bu bak›mdan ihracatta yeni bir at›l›m yap›labilmesi için, tüketim mal› üreten,
yo¤un hammadde ve emek kullan›m›na dayanan sanayi yap›s›ndan, teknoloji
yo¤un sanayi yap›s›na geçifli sa¤layarak; hem pazar pay›n› artt›racak hem de
do¤rudan yabanc› sermaye girifllerini teflvik edecek politikalara önem verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmalar›n AR-GE faaliyetlerinin daha fazla teflvik edilmesi flartt›r.
• Ayr›ca, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) anlaflmalar›nda müsaade edilen geçifl
süreci esnekliklerinin ve yasaklanmayan sübvansiyonlar›n etkin bir flekilde
kullan›m› sa¤lanmal›d›r.
• ‹hracatç› firmalar›n rekabet kurallar› ve pazar geliflmeleri konusunda bilgilendirilmesi büyük bir önem tafl›maktad›r.
• Küreselleflmeyle birlikte fleffaf hale gelen dünya ticaretinde, ihracat›n parasal
teflviklerden ziyade yeterli finansman imkanlar› ile teflvik edilmesi ön plana
ç›kar›lmal›d›r. Bu çerçevede Eximbank, özellikle ihracat sigortas›, proje kredileri ve yurtd›fl› projelerinin finansman›na kaynak sa¤layarak ihracat›n finansman›na katk›da bulunmal›d›r.
• KOB‹’lerin uluslararas› piyasalardaki yo¤un rekabet ortam›na uyum sa¤layabilmeleri için verimliliklerinin artt›r›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca KOB‹’lerin
biraraya gelerek oluflturduklar› Sektörel D›fl Ticaret fiirketleri’ne de teflvik
amaçl› politikalar uygulanmal›d›r.
• Bugün için, suni politikalarla maliyetleri k›sa vadede düflüren uygulamalara
devam etme imkan› ortadan kalkm›flt›r. Bu nedenle maliyetleri düflürerek rekabet art›fl› sa¤laman›n tek yolu verimlilik art›fl› sa¤lamaktan geçmektedir. 34
4. SONUÇ
Türkiye 24 Ocak 1980 Kararlar›’yla birlikte d›fl ticaret politikas› aç›s›ndan yeni
bir döneme ad›m atm›flt›r. Bu süreç, d›fla kapal› yap›daki ekonomi anlay›fl›ndan
dünya ile bütünleflmeyi hedefleyen liberal bir ekonomi anlay›fl›na geçifli de beraberinde getirmifltir. Dünya ile bütünleflme ve yeni koflullara uyum yolunda Tür33 DPT, Uzun Vadeli Strateji ve 8. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› 2001-2005, s.35,36.
34 R›fat Hisarc›kl›o¤lu, “Türk Sanayisinin Verimlili¤ini Art›rma”, Asomedya, s.21.

kiye’nin karfl›s›na ç›kan, ihracat art›fl›n› ve buna ba¤l› h›zl› kalk›nma sürecini engelleyen sorunlar›n bafl›nda; yaflanan siyasi istikrars›zl›klar ve izlenen
yanl›fl ekonomi politikalar›, karfl›lafl›lan teknolojik yetersizlikler ve üretimde kullan›lan yerli girdilerin (enerji fiyatlar› vb.) dünya piyasalar›na göre daha pahal› olmas›ndan kaynaklanan
yüksek maliyetler sonucu rekabet gücünün artt›r›lamamas›, uluslararas›
krizler ve ihracattaki sektörel ve bölgesel ba¤›ml›l›klar gelmektedir.
Türkiye son yirmi y›l› aflk›n sürede,
küreselleflme ile bafllayan yeni düzene
adapte olmada oldukça önemli ad›mlar
atm›flt›r. Ancak hala al›nmas› gereken
tedbirler vard›r. Unutulmamal›d›r ki,
ülkemizin kalk›nmas›n› sürdürebilmesi
için yeni bir ihracat hamlesine ihtiyaç
duyulmaktad›r. Türkiye’yi daha ileriye
tafl›mak, rekabet gücünün artt›r›lmas›,
güçlü bir bilgi ve teknoloji alt yap›s›n›n kurulmas›, oluflan yeni pazarlardan
pay kap›lmas›, ihracat art›fl›na istikrar
kazand›r›lmas› ve ihracat yap›s›n›n
dünya trendlerine uygun hale getirilmesi, ülke ihracat›na büyük destek sa¤layan Eximbank’›n (kaynak sorununun
giderilerek) ihracat teflviklerinin artt›r›lmas› ve bu ba¤lamda belirlenecek
güçlü bir sanayileflme ve ihracat politikas›yla mümkün olacakt›r.
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0. Girifl

luslararas› piyasalarda yat›r›m kararlar› verilirken özellikle portföy seçimlerinde karl›l›¤›n yan›s›ra baflka faktörler de göze çarpmakta ve bunlar›n
ilerleyifli yads›namayacak bir h›zda gerçekleflmektedir. Bu faktörler, çevrenin korunmas› kavram› ve sosyal ahlak gibi de¤erlerdir.Finans dünyas› da kuflkusuz bu geliflimden pay›n› almaktad›r. Etik yat›r›mlar daha 10-15 y›l öncesine
kadar finansal piyasalarda önemsenmezken flimdi. bat› dünyas›nda yat›r›m hedefleri belirlenirken önemli bir karar etkeni olarak göze çarpmaktad›r. SRI (Socially Responsible Investing) denilen SRI yat›r›m ka¤›tlar› birincil ve özellikle
ikincil piyasalarda ifllem görürken, SRI endekleri ,SRI yat›r›mlar›n›n karl›l›¤›nda özellikle son 5 y›lda görülen art›fllar ,bu geliflmelerin bankac›l›k sektörüne etkileri ve Avrupa’da bu anlamda ço¤alan bankac›l›k faaliyetleri ve sadece bu
alanda faaliyet gösteren bankalar ve bu bankalardan ‹sviçre’de bulunan bir tanesine ait inceleme çal›flman›n içinde bulunmaktad›r.
1. Etik (Ekolojik) yat›r›mlarda hedefler

Ekolojik yat›r›mlar›n hedefleri yat›r›mlara sadece belirli bir getiri sa¤lamak de¤il, aksine kaybolan varl›klar› yerine konamayan çevre de¤erlerinin korunmas›na da katk›da bulunmakt›r. Bat› dünyas›nda uzman çevrelerin “yeflil para veya
etik yat›r›m” da dedikleri ekolojik yat›r›mlar, t›pk› bilgisayar endüstrisi yat›r›mlar›, ya da telekomünikasyon yat›r›mlar› gibi h›zl› bir geliflme sürecine girmifl bulunan yeni ve ayr› bir finansal pazard›r. Bat›l› geliflmifl ülkelerin ço¤unda gerçekleflen bu tür “yeflil yat›r›m”lar›n tutarlar› art›k milyar dolarlarla ifade edilmektedir. Özellikle Hollanda’ da, ‹ngiltere’de ve ABD’ndeki bu pazar›n yükselifli bafl

döndürücüdür. ABD’ndeki “yeflil yat›r›m”lar›n tutar› 2 trilyon dolay›ndad›r1
ve – “Social Investment Forum”un verilerine göre- 1999 sonunda toplam yat›r›mlar›n % 13’ünü aflm›fl durumdad›r.2 Bununla birlikte etik-ekolojik yat›r›mlar›n ekonomi bütünündeki önem
dereceleri konusunda yarg›da bulunmak kolay de¤ildir. Çünkü ABD’ndeki
rakam bak›m›ndan, etik’in, çok toleransl› bir tan›m›ndan hareket edildi¤i
kuflkusunu belirtenler de eksik de¤ildir.3
Etik (ekolojik) yat›r›mlar, dünyaya pozitif katk›larda bulunan firmalar› ararlar ve insanlara ve do¤al yaflam ortamlar›na zarar veren iflletmelere yat›r›m
yapmaktan kaç›n›rlar. Bir bireysel yat›r›mc› ya da tek iflletme için, yat›r›m›n
etik ilkelerine uygun olup olmad›¤›n›
ay›rdedebilmek hiç de kolay de¤ildir.
‹ngiltere’ nin önde gelen etik fonlar›,
genellikle konunun pozitif ve negatif
ölçütlerini kombine ederler.”4
Asl›nda “Etik-ekolojik yat›r›m” kavram›nda iki farkl› özellik dile getirilmektedir: “Etik yat›r›m” deyimi daha çok
“sosyal yönden kabul edilebilir anlam›ndad›r ve bir firman›n bu anlamdaki
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etik özelli¤i belirlenirken, kriterleri uygulayan derecelendirme kuruluslar›nca
öncelikle o firmadaki (olumlu koflullar)
- toplam çal›flanlar içindeki kad›n çal›flan pay›,
- adil bir ücretlendirme sisteminin
bulunup bulunmad›¤›,
- az›nl›klar ve sakatlar için özel programlar›n uygulan›p uygulanmad›¤›
ölçütleri araflt›r›l›r.
Öte yandan ortaya ç›kan ürün bak›m›ndan da istenmeyen ürünlerin (olumsuz
koflullar) bulunup bulunmad›¤› saptan›r. Bu arada çevreye ve insanl›¤a zararlar› belirgin olan
- savafl makina ve aleti ile nüklear
(atom enerjisi) üretimleri
- tütün ve alkol fabrikalar›
- ve daha çok kimya sanayii ürünleri,
istenmeyen ürünler aras›nda say›l›rlar.5
Ünlü sermayedar Henry Ford’un meflhur bir deyifli vard›r:“Sermayenin en
büyük hedefi, para kazanmak de¤ildir;
aksine, paran›n, yaflam›n iyilefltirilmesine ayr›lmas›d›r”.6 Bu söz y›llar öncesinde söylenmifl olsa da, “ekolojik /
sosyal yat›r›m” daha 10-15 y›l öncesi-
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ne kadar pek öyle bilinen bir kavram
de¤ildi. Oysa bu gun ayn› kavram, bat› dunyas›nda hemen hemen butun
medyan›n dilinden düflürmedi¤i bir
söyleme dönüflmüfltür. Asl›nda bu kavram›n ard›nda modern finans dünyas›n›n yeni bir finansal ürünü gizlidir. Bu
kavramla anlat›lan; uret›mler›nde cevre korunmas›na ozen gosteren belirli
iflletmelerin örne¤in pay senetleri, ya
da birikimlerinin sadece ekolojik ve
sosyal projelere ak›t›lmas› flart›n› koflan yat›r›mc›lar›n özel tasarruf cüzdanlar›d›r.
2. Ekolojik yat›r›mlara talebin artmas›nda bafll›ca nedenler
Ekolojik yat›r›mlara talebin böylesine
yükseliflinin de¤iflik nedenleri vard›r:
Çünkü yeflil yat›r›m, pek çok yat›r›mda
ortak olan bir temel sorunu çözmektedir; o da; bir yanda de¤er yarg›lar› ve
isteklerle, öte yanda yat›r›m›n gerçe¤i
aras›ndaki tezatt›r. Bu gün Almanya’ya bak›l›rsa, nüfusun % 90’›ndan
fazlas› çevre korumas›n›, vazgeçilmez
bir ahlâk de¤er yarg›s› gibi alg›lamaktad›r. Ayr›ca çevre ve do¤a korumas›n›
amaçlayan derneklerin aktif üyelerinin
bu ülkedeki say›lar› 2,5 milyonun üstündedir.7 Bu ad› ve amac› tafl›yan siyasal partiler de bat› dünyas›nda art›k
gittikçe yay›lan bir potansiyeli temsil
etmektedirler.
7

Buna karfl›l›k insanlar; asl›nda reddettikleri bir dizi ürün ve projelerin üretimlerinin art›fl›n›, bizzat finanse ettiklerinin de fark›nda olmad›klar›n› flimdilerde yeni yeni anlamaya bafllam›fllard›r. Bu tür yat›r›mc›lar›n yat›r›mlar›ndan bekledikleri sadece getiri ve yat›r›mlar›n›n güvenlili¤i de¤il, ayn› zamanda bunlar›n, önem verdikleri temel
de¤er ve ilkelerle de ba¤daflmas› konusudur.
Dünyadaki çevre bilinci trendinin fark›nda olan banka ve sigorta kuruluslar›
da ürünlerini bu do¤rultuda çeflitlendirme yollar›na gitmeyi tercih etmifllerdir.
Bunun sonucu olarak, art›k finansal piyasalarda en çok a¤›rl›k tafl›yan yeni finansal ürünler aras›na ekolojik/ yeflil
yat›r›mlar da girmifl bulunmaktad›rlar.
Bu tür yeni finansal ürünlerin say› ve
türleri o kadar artm›flt›r ki, bunlara toplu bak›fl imkan› neredeyse ortadan
kalkm›flt›r.
a. Rantabilite daha m› düflük ?
Ekolojik yat›r›mlara yap›lan bafll›ca
elefltiri, bunlar›n rantabilitelerinin düflük oldu¤u yolundad›r. Ekolojik yat›r›mlar›n gelir düflüklü¤ünü, bu tür yat›r›mlar›n yap›s›n›n do¤al gere¤i sayanlar vard›r. Baz› bankalarda da, müflterisine normal tasarruf hesab›n›nkinden
daha düflük mevduat faizi verdikleri
ekolojik teflvik tasarruf hesaplar› bu-

Çevre koruma yar›fl›nda önde gelen Almanya’da bu iflle görevli bakanl›¤›n raporunda flu sat›rlar okunur:
“Dünyadaki iklim de¤iflmesini önlemek art›k mümkün de¤ildir. Fakat daha bu ça¤›n bafl›nda dünyada
›s›n›n bu güne göre ortalama 1,5 – 5,6 derece aras›nda yükselip yükselmeyece¤i ve deniz yüzeyinin 10
ya da 90 cm. aras›nda art›p artmayaca¤› insanl›¤›n elindedir. Bunun için federal hükümet çevre korumay›
günümüzün en önemli sorunu olarak görmekte ve Almanya olarak 2008 ile 2012 aras›nda iklime zarar
veren gazlar›n üretiminde ortalama % 21’ lik bir azalmay› hedeflemifl bulunmaktad›r
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktors›cherheit, Berlin, 2002).

lunmaktad›r. Bu tür bankalar söz konusu düflük faizden sa¤lad›klar› getiriyi,
çevreyi koruma özellikleri tafl›yan üretimlerde bulunan ve özendirilmesi gereken belirli projeleri desteklemekte
kullanmaktad›rlar.
Ancak uygulamada bu tür faizi düflük
hesaplar çok istisnaidir ve ekolojik yat›r›mlara yönelik banka yat›r›m önerilerinin büyük ço¤unlu¤u pazar koflullar›na uygun faiz oranlar›yla aç›klamaktad›rlar. Bununla birlikte bu tür yat›r›mlar›n her koflul alt›nda di¤er yat›r›mlarla rekabet anlay›s›yla uygulanmalar› durumunda ekolojik yat›r›mlar›n zarara mahkum edilecekleri yönündeki yorumlar da eksik degildir. Ancak
ABD, Ingiltere ve Almanya’da konuyla ilgili olarak yap›lan araflt›rmalar;
çevre dostlu¤una (korumaya) özel
önem veren iflletmelerin kârlar›n›n
standard iflletmecili¤in hiç de alt›nda
kalmad›¤› sonucunu vermektedirler.Ayr›ca ekolojik yat›r›mlara ait pay
senetlerinin kurlar› da genel olarak
borsada ifllem gören di¤er pay senedi
kurlar›n›n pek alt›nda olmamaktad›rlar. Öte yandan ekolojik ve sosyal yönlendirmeli pay senetlerine ait özel endeksler de di¤er endekslerin alt›na pek
düflmemektedirler. Çevre korumay›
özendirme amaçlar›yla oluflturulmufl
fonlar›n kur yükselifllerinin de öteki
fonlarla rekabet edecek durumlarda oldu¤u gözlemlenmektedir.
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Bir ABD dan›flma flirketinin yürüttü¤ü
ve eko etkinlik ilkeleri aç›s›ndan 10
kritere göre de¤erlemelerin yap›ld›¤› –
s›rf ekolojik yat›r›m yapan- “Domini
400 Social Index (DSI)” 1998 sonuçlar›yla eko-sosyal yat›r›m ay›r›m› yapmayan flirketleri kapsayan Standard
and Poors’un Indexi S.&.P 500’un kazançlar› aras›nda yap›lan bir karfl›laflt›rmada eko flirketlerin performans› %
17 daha yüksek ç›km›flt›r.8

3. Sosyal sorumluluk bilinçli
yat›r›mlar (SRI - Socially
Responsible Investing)
Do¤ay› koruyan fonlara yat›r›m yapan
flirketler, Social Investment Forum’
ad›n› tafl›yan do¤aya yararl›l›k derecelendirmesi yapan kurulufl taraf›ndan
yürütülen endekse, (SRI - socially responsible investing) tabi tutulmaktad›rlar. SRI (Socially Responsible Investing) yat›r›mlar› hisse senedi ve tahvillerin ikincil pazarlar›na da yönelmifl9
“
lerdir.”
Çevre dostlu¤u ve sosyal de¤erlere
sayg›l› yat›r›m(Socially responsible investing) endeksinin dayanaklar› say›labilecek, önem tafl›yan üç strateji de
flöyle aç›klanabilir: 10
• Koruma ve ay›klama (Screening); kamuya sunulan yat›r›m portföyleri ya da
yat›r›m fon ve ortakl›klar›ndaki yat›r›m
konusu ka¤›tlar›n sosyal ve/veya çevre
koruma kriterleri temeline dahil edil-

Döbeli, Sabine; Investieren mit Verantwortung – die Umweltanlageprodukte der Zürcher Kantonalbank,
in: : Bernhard Waxenberger/ Daniel Schmid Holz u.a.; Grünes Geld – Texte zur Tagung in Boldern
2000, St.Gallen 2001, s. 26.
9 Brill, Hal; Beyond SRI - Where Do We Go From Here? , in: GreenMoneyJournal.com 2003.
10 Social Investment Forum; The 2003 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United
States in: GreenMoneyJournal.com 2003

mesi, ç›kar›lmas› ya da gelifltirilmesi
uygulamas›n› anlat›r.11 Sosyal bilincli
yat›r›mc› genellikle topluma olumlu
katk›lar› bulunan kârl› flirketleri tercih
edecek ve al›m talimatlar› verirken, çal›flan ve iflveren iliflkileri düzgün, üretiminde çevre koruma gereklerini ciddiye alan, al›m sat›mlar›nda dünya çap›nda insan haklar›na önem veren, güvenilir kullan›labilir ürünleri üreten firma
ka¤›tlar›n› öne ç›karacakt›r. Bunun sonucu olarak üretim ve ticaret uygulamalar›, toplumsal zararlar içermeyen
flirketlerin yat›r›mlar›n› seçecektir.
• Hissedarlar›n teflviki (Shareholder
Advocacy) asl›nda sosyal amaçl› bilinçli yat›r›mc›n›n rolünü hissedarlar›n
kendilerini ülke flirketlerinin sahibi
olarak görmelerini anlat›r. Bu e¤ilim,
flirket uygulamalar› konular›nda orta¤›n flirketiyle dialog içinde olmas›n›
özendirir. Kendisini sosyal ç›kar gozeten flirketlerin temsilcisi pozisyonunda
görmek, vatandafl olarak da flirketi daha çok etkileme e¤ilimlerini körükler
ve uzun vadede finansal hedeflerin takipçisi olman›n yan›s›ra soszal sorumluluk bilincini gelistirme ve yayma sonucunu da do¤urur.
Hisse senedi sahiplerinin teflviki konusuyla baglant›l› ilgi çekici örneklerden
biri de GCC (Global Climate Coalition) örgütünün feshedilip da¤›lmas›d›r.

GCC bir dizi uluslararas› tröstün
Lobby örgütü idi. Bu örgüt geçmiflte
iklim korumay› hedefleyen önlemleri
12 engellemeye çal›flm›fl ve bu ba¤lamda örne¤in uluslararas› iklim koruma
antlaflmalar›n› boykot ettirici medya
kampanyalar› düzenlemeyi baflarm›flt›.
Hisse sahipleri GCC’nin bu tür eylemlerine aç›kça karfl› ç›km›fl ve genel kurullarda bu tutumu israrla elefltirmifllerdi. Bu bask›lar sonucu önceleri bu örgüte dahil olan General Motors, Daimler Chrysler, Ford, BP ve Shell gibi kurulufllar bu birlikten çekilmek zorunlulu¤unu duymufllard›.13
• Toplumsal yat›r›mlar (Community
Investing); yat›r›mc›n›n geleneksel finansal servisler çerçevesinde topluma
yapt›¤› sermaye katk›s›n› anlat›r. Bu
katk›; öz sermaye, sermaye ve temel
banka ürünlerine ve kredi ifllemlerine
kat›lma biçimlerinde olur. ABD’ de ve
dünyada toplum yat›r›mlar› yerel örgütler için; düflük gelir düzeyindeki kiflilere finansal servis sunulmas› ve küçük boy iflletmelere sermaye ve çocuklar› koruma, konut ve sa¤l›k hizmetleri
gibi toplum için yaflamsal servislerin
arz› imkanlar›n› sa¤lar.
Sosyal sorumluluk tafl›yan yat›r›m stratejisi profesyonel yönetilen portföyler
arac›l›¤›yla bu üç ya da daha çok temele oturtulur. 2001 y›l›nda ABD ‘nde

11 Karfl.: bmb+f (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie); Forschung
für die Umwelt, Bonn, 1997, 144 vd.
12 Konuyla ilgili uluslararas› antlaflmalar için: Sach, Dr. Karsten/ Graichen, Patrick /Hildebrand, Martina;
Aus Verantwortung für die Zukunft- Umweltpolitik als globale Heausforderung; Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Magdeburg, 2002, 12, 78 vd.
13 Kahlenborn, Walter/ Interwies Eduard/ Kraemer, R. Andreas; Mehr Wert: ökologische Geldanlagen,
Umwelt Bundes Amt, Berlin, 3. Aufl., 2000, 11.

toplam 19,2 trilyon $’l›k yat›r›m aktiflerinin % 11,3 ‘ü demek olan 2.16 trilyon dolar; temel yat›r›m kurulufllar›,
emekli fonlar›, menkul k›ymet yat›r›m
fonu gruplar›, vak›flar, din örgütleri
toplum kalk›nmas› finansal kurumlar›
arac›l›¤›yla bu alana yat›r›lm›fl durumdad›r. Böylece ABD’nde 1995’ le
2003 aras›nda profesyonel yönetilen
bütün yat›r›m fon ve ortakl›klar›nda bu
karakterdeki yat›r›mlar % 240 oran›nda art›fl göstermifltir.14
Bu geliflme sadece ABD’ne özgü de¤ildir ve halen 21 ülkeyi kapsayan bir
global geliflmedir. Bu oluflum bir kaç
y›ld›r Avrupa’ya da yans›m›flt›r. Bu
gün bütün Avrupa emekli fon flirketlerinin % 2,1’i SRI fonlar›ndan oluflmaktad›r. SRI fonlar›, genellikle hisse senetleri yoluyla, fakat tahvil ve devlet
borçlar›n› da kapsayacak biçimde de¤iflik finansal ürünlere yat›r›lmaktad›rlar.
15

4. ‹flletmelerin etik anlay›fl› ne flekilde denetlenebilir?
Derecelendirme flirketleri,iflletmelerle
ilgili derlenmifl ve incelenmifl bilgileri,
kan›tlanabilir de¤er yarg›lar› çerçevesinde aç›kça ortaya koyabilmelidirler.
Buna ba¤l› olarak belirli iflletmeler
hakk›nda var›lacak de¤erlemelerde asl›nda sadece say›lar yeterli de¤ildir;

bunlar›n do¤ru yorumlanmalar› ve ilgili bölümlere yerlefltirilmeleri de önem
tafl›r. Derecelendirme flirketleri,iflletmeleri etik de¤er aç›s›ndan incelerken
flu gibi faktörlere puanlama uygularlar:
fabrikan›n çal›flan bafl›na karbondioksit
at›fl›,üretim birimi bafl›na su kullan›m
oran› yahut duman›n metre küpü bafl›na belirli kükürt içermesi gibi.
Fakat muhasebe uygulamas›na aktar›lmas›, ya da belirli kontrol listelerine
uygun denetleme s›ralamalar›n›n bu
konularda yeterli olaca¤›na duyulan
kuflkular vard›r.

5. Ekolojik yat›r›mlarda hisse senedi
özellikleri
Bat›l› ülkelerde bu gün çevre dostu
“eko” ya da “yeflil hisse senetleri” için
özel borsalar faaliyet göstermektedir.
Bu bafll›kta toplanan pay senetleri de¤iflik nitelikteki flirketlere ait olabilirler:
• Çevre tekni¤i 16 iflletmeleri ka¤›tlar›:
Bunlar, genellikle çevre teknoloji ütreticisi ya da çöp tasnif ve yararlanma iflletmeleridir. Bunlar çevreye verilmifl
zararlar› azaltan iflletmelerdir.Bu tür
iflletmeler, çevre zararlar›n›n ortadan
kald›r›lmas› etkinliklerini azaltan ve
ucuzlatan iflletmelerdir.
• Yeflil öncüler (Grüne Pioniere): Bunlar; mevcut üretim yöntemlerini ya da

14 Genel olarak ABD’ndeki „Socially Screened Companies“ olarak tasnif edilen flirketlerin listesi için
(1999 bafl›) bkz.: Brill, Hal/ Brill, Jack A./ Feigenbaum, Cliff; Investing with your Values – Making
Money & Making a Difference, Bloomberg Press Princeton, 1999, Appendix B, s.303-313
15 Bu tür yat›r›mlar›n asgari baflar› koflullar› için: Christensen Matt, SRI in Europe and the UK, in:
GreenMoneyJournal.com 2003.
16 Ayr›nt›lar için: bmb+f (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie);
Forschung für die Umwelt, Bonn, 1997, 144 vd.

çevre koruyucu alternatif ürünleri gelifltiren küçük iflletmelerdir.17
• Eko-liderleri (Öko-Leader): Bunlar
çevreye di¤erlerinden daha az zarar veren ve zararlar› asgaride kalan iflletmelerdir. Bunlara yap›lan yat›r›mlar, çevre yüklerinin azalt›lmas› do¤rultusunda
benzer sektörde etkinlik gösteren rakip
iflletmelere de olumlu örneklerin verilmesini sa¤lar.

a. Bir Sosyo- Eko Banka incelemesi
Avrupa ülkelerinin belirli büyük bankalar› çevre koflullar›na verdikleri önemi kan›tlama ihtiyac› duymaktad›rlar.
Bu ba¤lamda ‹sviçre’nin büyük bankas› UBS, çevre yönetimi için özel organizasyonu oldu¤unu belirterek „Corporate Responsibility“den bankalar içinde ilk ISO-14001 sertifikas›n› ald›¤›n›
raporunda gururla duyurmaktad›r.18
Böylesi geliflen ve sayg› uyand›ran bir
pazarda mevcut bankalar›n söz konusu
pazar aral›¤›ndan yararlanmaya çal›flmalar›n›n yan›s›ra bu alana yönelik
özel bankalar da kurulmufltur. Bunlar
aras›nda Almanya’da GLS Gemeinschaftsbank eG de vard›r. 1974’te kurulan bu banka etik-eko yat›r›mlara öncelik veren vadeli hesaplar açmakta ve
sicile kay›tl› dernek olarak 11 500 üyesi bulunmaktad›r. Ayr›ca Ökobank eG,
UmweltBank AG’, ABS Alternative
Bank Schweiz AG, BCL- Freie Geme-

inschaftsbank BCL’ de bu alanda ismi
an›lan bankalar aras›nda yer almaktad›r.
Çal›flman›n bu bölümünde; bunlardan
birisinin (“Die Alternative Bank
ABS’in) yap›s›n›n ve ifllem ilkelerinin
biraz daha ayr›nt›l› olarak incelenmesine de yer verece¤im.19

b. Die Alternative Bank ABS’in yap›s›
ve ifllem ilkeleri:
Bu bankan›n kurulufl öncesi tart›flma
dönemlerinde 1985’te ‹sviçre’de, böylesi titiz ekolojik ve sosyal ölçütlerin
uygulanaca¤› kredi projelerinin yeterince bulunup bulunmayaca¤›na kuflkular duyulmufltu. Söz konusu olan;
ola¤an bankac›l›¤›n uygulad›¤› (projenin ekonomikli¤i, yeterli teminatlar›n
al›nmas› gibi) koflullar yan›nda kredi
verilifllerinde; sorunlar›n dayan›flmal›
çözümü, kad›n ve erke¤e eflit ifllem uygulanmas›, do¤al yaflam dünyas›n›n
zarar görmemesi, yarat›c›l›k ve yenilikçilik gibi ek koflullar›n da aranmas›
gerekiyordu. Sonuçta bu amaçla kurulacak bankan›n afla¤›daki çerçeveye giren projelere özendirici koflullarda kredi açmas› kararlaflt›r›ld›: Alternatif
enerjiler, biyolojik tar›m, kad›nlar›n ifl
projeleri, alternatif ve sosyal konut yap›m›, e¤itim ve kültür, az geliflmifl ülke
projelerine destek, ekolojik ve sosyal
teflebbüsler.

17 Yeni teknoloji gelifltirme pro¤ramlar› için: Ploetz, Christiane/ Wiedmann, Thomas; Forschung für den
Klimaschutz – Stand und Perspektiven- ; Bundesministerium für Bildung und ForschungDuisburg 2002,
32 vd.
18 UBS; UBS und ihr Umweltengagement, 2001, 49, 52.
19 ABD’ndeki bu tür bankalar›n özellikleri ve listesi için: Brill, Hal/ Brill, Jack A./ Feigenbaum, Cliff;
Investing with your Values – Making Money & Making a Difference, Bloomberg Press Princeton, 1999,
Appendix B, s.119-138.

Saptanan ilkeler çerçevesinde ABS
bankas›n›n, yat›r›m yapanlar›n paralar›na ola¤an banka koflullar›nda faiz
vermesi ilkesiyle çifte denetimden geçen sosyo-eko yat›r›mlara aç›lacak kredilerden düflük faiz almas› gereklerini
ba¤daflt›rmas› ve bankan›n daha kurulufltan itibaren kâr› azamiye ç›karma
hedefini bir kenara b›rakmas›, ancak
yine de orta¤›na belirli bir temettü dü
zeyi sa¤lamas› gerekiyordu. 20
Banka belirli bir sermaye grubuna ait
olmad›¤› için, sosyo-ekolojik hedefler
tafl›yan yat›r›mc›lardan büyük ilgi gördü ve y›ll›k %25’ lere varan bilanço
büyümeleri yaflad›. Bankan›n ifllemlerindeki önemli özelliklerinden birisi de
fleffafl›¤a verdi¤i özendi. Banka açt›¤›
kredileri dergisi moneta da yay›nl›yor
ve y›ll›k raporlara ayr›nt›l› olarak yans›t›yordu. Çal›flan›n ortak kararlara kat›l›m›, ücretlerdeki fleffal›k ve ortaklafla yönetim biçimi de bankan›n iç iliflkilerindeki baflar› nedenleri aras›nda
yer al›yordu.
Bankan›n ifllemlerindeki ilke ve olumlu ve olumsuz ölçütleri flöylece özetlenebilir: 21
Olumlu ölçütler (kriterler):
1- Alternatif enerjiler: Banka büyük bir
bölümü yenilenebilen (günefl enerjisi
ve do¤al gaz gibi) ekolojik ve desentral
enerji elde edimini özendirmektedir.

Bu alanda sa¤lanacak teknoloji ilerlemesi yeni ifl yerlerinin aç›m›n› kolaylaflt›raca¤› gibi; mevcut enerji kaynaklar›n›n daha az kullan›m›nda tasarruf
sa¤layan veya bunlar›n etkinli¤ini art›ran projeleri destekleyecektir. Bunlarda uygulanan bafll›ca ölçütler enerji
kayna¤›n›n (günefl, rüzgâr, su gücü,
do¤al gazlar, bilojik ve hayvani gübreler gibi) yenilenebilmesi, bu alanda daha etkin teknolojilerin kullan›lmas›
(blok ›s›tma güç tesisleri, yak›t hücreleri vb.),enerji tasarruf eden etkiler (tasarruf kontratlar›), desentral olarak
enerji üretimidir.
2- Biyolojik tar›m: Ürünün hangi tohumdan ve nas›l elde edildi¤i konusunda fleffafl›k gösteren kaliteli tar›m
ürünlerinin üretimini özendirme de
bankan›n program› çerçevesindedir.
Bu ba¤lamda besleyici kaynak ve maddenin dolafl›m flemas›n›n izlenmesini
kolaylaflt›ran, toprak verimli¤ini sakl›
tutup afl›nd›rmayan,besi hayvanlar›n›n
türüne uygun bak›m, tutum ve beslenmesi, kesinlikle kimyasal-yapay bitki
koruma ilac› ve gübresi kullan›lmamas› konular› esas al›nm›flt›r.
3- Kad›n projeleri: Kad›nlar›n iflletmecilikte güçlenmeleri ve ilerlemelerini
cesaretlendirme, görüfl ve bilgilerine
baflvurulmas›n› sa¤lama da ABS’nin
hedefleri aras›ndad›r. Bu amaçla kad›n

20 Bührer, Felix; Die Alternative Bank ABS – ein farbiger Tupfer in der Bankwelt; in: : Bernhard
Waxenberger/ Daniel Schmid Holz u.a.; Grünes Geld – Texte zur Tagung in Boldern 2000, St.Gallen
2001, s. 35.
21 Bührer, Felix; Die Alternative Bank ABS – ein farbiger Tupfer in der Bankwelt; in: : Bernhard
Waxenberger/ Daniel Schmid Holz u.a.; Grünes Geld – Texte zur Tagung in Boldern 2000, St.Gallen
2001, s. 39.

projelerini kad›nlar›n uygulamas› ve
olumsuz kriterlerin zedelenmemesi,bunu gözeten kad›n iflletmeleri ve hizmet
birimleri, Kad›nlar›n kad›n için projeleri, E¤itim ve araflt›rma projeleri desteklenmektedir.

4- Ekolojik ve sosyal iflletmecilik:
Çevre bilinciyle ekonomik etkinlikte
bulunma koflulu ba¤lam›nda; Kal›c› iflletmecilik tasar›mlar›n›n gerçeklefltirilmeleri (ekolojik ürün ve yöreye uygun
(tafl›ma yolunu k›saltan) çevre dostu,
dayan›kl› ve tekrar kullan›labilen ürünlerin üretimi), Tasarruf tedbirleri,
Enerji kullan›m›n›n düflürülmesi, Fazla
çöp ç›kmas›n›n önlenmesi, Ham madde kullan›m›nda tasrruf ve kaynaklar›n
korunmas›, Çöplerin çevreye zarar vermeden yokedilmeleri desteklenmektedir.
Sosyo (sosyal) bilinçle ekonomik etkinlikte bulunma koflulu ba¤lam›nda
da; anlam› anlafl›lacak ifl içerikleri ve
tan›m›, çal›flana ifli çerçevesinde karar
verebilme aral›k ve esnekli¤i b›rakan
çal›flma düzeni, daha ileri meslek e¤itim programlar›, çal›flan›n kararlara kat›l›m sürecine kat›lma yöntemleri, yeni
çal›flma saati modellerinin ortaya konuflu, sermaye sahiplerine, müflterilere,
mal yollayanlara ve kamu oyuna karfl›
fleffaf ve iflbirli¤ini gözeten bir ifl politikas›, kar da¤›t›m›nda genel sosyal durum ve geliflmelerin göz önünde tutulmas› gerekleri esas al›nm›flt›r.
5- E¤itim ve kültür: Genifl anlamda
e¤itime katk› (okullar, pedagojik kurslar vb.) ve do¤rudan ticari amaçlar tafl›mayan genel bilgi aktar›m› yapan alternatif medyaya önem verilmektedir.

6- Az geliflmifl ülke projelerine destek:
Ülkede temsilcilikleri bulunan uluslararas› az geliflmifl ülkelere yard›m kurulufllar›na; halk›n temel ihtiyaçlar›na
ayr›lacak, kendi kendilerine yard›m›
özendirecek projelere destek vermek
kastedilmektedir.
7- Alternatif ve sosyal konutlar: Kendi
ihtiyaçlar› için (kooperatif, ortak katlar ve ev dernek ve birliklerine) ortak
konutlar için finansal destek, Arsay›
spekülasyonlara terketmekten kurtaran
konut ve mülkiyet biçimlerine destek,
Çal›flma ile oturmay› fizik olarak yak›nlaflt›ran projeler, Çevre dostu inflaat
malzemesi kullan›m› (ekolojik malzeme, enerjide tasarruf sa¤layan izolasyon, arsadan yüksek oranda yaralanma
oran›na uygun (s›klaflt›r›lm›fl ve konut
ölçüleri daralt›lm›fl) yap›m biçimleri,
Ekolojik renovasyon ve tamir iflleri,
Sanayi terk yerlerinin ve art›k yüzeylerin sosyal amaçl› kullan›ma dönüfltürülmesi.
8- Genel özendirme alanlar›: Anlaml›
ve kendi kararlar›n› veren serbest zaman de¤erlendirme ve sosyal ö¤renim
amaçl› projeler, gençlik yurtlar›, s›n›rlar ötesi anlaflmazl›klar›n çözümüne
örnek olacak ve toplumlar›n kaynaflmas›n› sa¤layacak bar›fl projeleri. Sosyal sorumluluk ve çevre kirlenmesini
önleyecek özel turizm projeleri, Bütünüyle sa¤l›k bak›m hizmetleri, ABS
amaçlar›na uygun bilgilendirme ve dan›flma yerleri.
9- Sosyal projeler: Yarat›c›l›k katk›l›
yafll›l›k projeleri, uyuflturucu ba¤›ml›lar›n› kurtar›c› ve iyilefltirici projeler,
az›nl›klar lehine projeler, Uzun süre ifl-

siz kalanlar› entegre edecek projeler.

Olumsuz kriterler (ölçütler):
Banka kredilerinde ayr›ca olumsuz kritelerin bulunmamas›n› flart koflar, ki
bunlar da flöyle özetlenebilir: 22
1- ‹nsan haklar›n›n zedelenmesi: Birleflmifl Milletler ‹nsan haklar› ve Avrupa insan konvensiyonu ilkelerine ayk›r›l›k tafl›yan ve özellikle ›rkç›, yabanc›
düflman› vb. iflletmeler.
2- ‹nsan ve çevreye düflman üretimler:
Atom sanayii, büyük kimya fabrikalar›, Savafl sanayii veya ona ürün yollayan yar› mamul üreticileri ve savafl
malzemesi ticareti,
Sert biyo teknolojileri, Gen teknolojileri ve tekrar üretim teknolojileri, Yerine konamayan enerji kaynaklar› kullanan ve/veya çevreye ciddi zarar veren
büyük enerji tesisleri, Ham madde kullan›m›n› israf eden, ambalaj› yo¤un,
ayr›ca insan ve çevreye düflman ya da
yokedilme (Recycling) imkan› vermeyen ürünler, Yo¤un kimya kullanan ve
çevreye zararl› gübreler kullanan tar›m
iflletmeleri, Hayvan fabrikalar›.
3- ‹nsan ve çevre düflman› tafl›mac›l›k:
Genifl oto yollar› ve büyük yollar, trafik yo¤unlu¤unu azaltmayan kapal›
otoparklar, Yaya yollar› ve bisiklete
yaramayan alt yap› tesisleri.
4- ‹nsan ve çevre düflman› hizmetler:
Yo¤un ve uygun olmayan turizm, Tek
yanl› okul ilaçlar›, Olumsuz koflullara

giren ürünlerin pazarlanmas›, reklam
edilmesi Tüketici (s›rf tükettirmeye
dönük) kredileri.
5- Asosyal ve demokratik olmayan iflletmeler: Kad›n eflitli¤ine ayk›r›, ayn›
ifle eflit ücret ilkelerine ayk›r› iflletmeler, yabanc› ay›r›m› yapan ve politik
yönden ayr› düflünenlere ay›r›mc›l›k
yapan iflletmeler, sendikal ve sosyal
politik haklar› zedeleyen iflletmeler, iflte kazay› önleyici yeterli malzemesi olmayan iflletmeler.
6- Sosyal olmayan ve çevreye zarar veren yap› ve konutlar: Sosyal nitelikli
olmayan afl›r› büyüklükteki inflaatlar,
Lüks inflaat ve lüks büyük tamirler,
Enerji israf eden yap›lar, Çevreye zarar
veren malzemeler.
7- Kar ve spekülasyon: Bütün spekülasyon iflleri, sadece büyük kar edinmeye dönük iflyerleri ve ifllemler, baflkalar›n› istismar eden ekonomik iliflkilere dönük iflletme ve kifliler.
6. Etik Yat›r›mlar ve Türkiye’deki Geliflmeler
Özellikle Avrupa Birli¤i’ne entegre olma aflamas›ndaki Türkiye için Avrupa
aç›s›ndan bu denli önem tafl›yan bir konu olan çevre koruma kavram› Türkiye’de henüz yeterince kabul görmemifltir. Oysa ki AB ülkelerinde yeni bir
sosyal ahlâk de¤er yarg›s› olarak toplum bilincine basamak basamak yerleflmektedir. Çevre koruma konular›
yeni yeni bir dizi uluslararas› antlaflmaya da konu olmaktad›r. Çevre koru-

22 Bührer, Felix; Die Alternative Bank ABS – ein farbiger Tupfer in der Bankwelt; in: : Bernhard
Waxenberger/ Daniel Schmid Holz u.a.; Grünes Geld – Texte zur Tagung in Boldern 2000, St.Gallen
2001, s. 43 vd.

ma sanayi ve teknolojilerinin yay›lmas›yla yepyeni meslek ve sanayi dallar›
ortaya ç›kmaktad›r.
Bat› dünyas›ndaki bu geliflmeler öncelikle finans dünyas›na da yans›makta
ve yeni bir dizi finansal ürünlerin ve
s›rf bu konular› finanse etmek üzere
kurulan bankalar›n do¤umuna neden
olmaktad›r. Bu geliflim, finansal kurulufllar›, çevre koruma do¤rultusunda
yeni yönetim politikalar›n›n oluflturulmas› yükümlülü¤ü ile karfl› karfl›ya b›rakmaktad›r.B u konuda Türkiye’de
çal›flmalara maalesef henüz rastlan›lmamaktad›r. Türkiye, bu alanda ciddi
at›l›mlara ve giriflimlere geçme konusunda oldukça gecikmifl durumdad›r.
Avrupa ile ekonomik iliflkilerin yo¤unlaflmas› oran›nda Türkiye, bu güne kadarki ihmalin olumsuz sonuçlar›n› artan biçimde hissetme¤e bafllayacakt›r.
Sorunun ciddiyet ve a¤›rl›¤›n› en iyi
hissedenler flimdilik, Avrupa’ya ve
Amerika’ya ihracat yapan ihracatç›lar›m›zd›r. Bat›l› ülkelerin potansiyel
tekstil ithalatç›lar›, Türkiye’deki ihracatç›lara konuyla ilgili “bunalt›c›” sorular yöneltmekte, bunlar›n dürüstçe
cevapland›r›l›p cevapland›r›lmad›¤›n›
da yollad›klar› elemanlarla, ya da seçtikleri gözetim flirketleriyle denetletmektedirler. Denetlenen art›k sadece
sat›lacak ürünün kalitesi de¤il; ayn› zamanda nerede, hangi koflullarda ve
hangi hammaddeyle de üretildi¤idir.
Bu sorular aras›nda iflletmede çocuk
çal›flt›r›l›yor mu, çal›flma ihtiyac›nda
olup da çal›flmas› reddedilen çocuklar›n meslek e¤itimleriyle ilgileniliyor
mu, iflletmenin çal›flma atmosferi nas›l,
hangi enerjiyle nas›l üretim yap›l›yor,
hangi kimyasal boya kullan›l›yor ve
bunlar nereye at›l›yor türünden olanlar
da vard›r.

Türkiye, dünyada yeni bir trend olarak
yay›lan konuya hassasiyet göstermeye
bafllamazsa ileride bu konunun olumsuz etkilerini gerek dogrudan yat›r›mlarda gerekse dolayl› yat›r›m tercihlerinde hissedecektir. Ayr›ca, AB kriterlerine bu konu da yeni bir kriter olarak
eklenmeden ve böyle bir kriter karfl›s›nda çözümsüz kalma olas›l›¤›n› bafltan yok etmek ad›na bu konuda ciddi
ad›mlar at›lmal›, bu bilinç topluma, iflletme yöneticilerine ve yat›r›m karar
organlar›na yerlefltirilmelidir.
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SPORT‹F FAAL‹YETLERDE SPONSORLUK
HARCAMALARININ GEL‹R VE KURUMLAR
VERG‹S‹ KANUNU AÇISINDAN G‹DER
KAYDED‹LMES‹

R

Do¤an Gün
Vergi Denetmen Yrd.

G‹R‹fi
eklamlar her taraf› kaplam›fl bulunuyor; sokaklar, caddeler, meydanlar, gazeteler, radyolar, televizyonlar ve her yerde reklamlardan geçilmiyor.
Filmleri, Dizileri b›rak›n aç›k oturumlar›n hatta haberlerin aras›na bile reklam al›nmaya baflland›. Art›k öyle bir hale geldik ki reklam aras› haber, reklam
aras› film izliyor gibiyiz.
Nedeni ise basit... Özetle; günümüzde rekabet, fiyat rekabetinden çok sat›fl koflullar›n›n iyilefltirilmesine dolay›s›yla tüketicileri etkilemeye yönelik oldu¤undan, asl›nda yap›lan firmalar ile tüketiciler aras›ndaki psikolojik bir savaflt›r. Bu
da genifl bir reklam veya tan›tma faaliyeti flekline dönüflmüfltür ve reklamlar›n
çeflitlili¤i artm›flt›r.
‹flte bu çeflitli reklam faaliyetlerinden biride Sponsorluktur.. Sponsorluk faaliyetinde, kifli veya kurum, reklam›n›n yap›lmas› amac›yla bir radyo ve TV yay›n›n›n, bir spor organizasyonunun bir kültürel etkinli¤in masraflar›n›n tamam›n› veya bir k›sm›n›, ad›n›n yay›n veya gösteri s›ras›nda an›lmas› karfl›l›¤›nda üstlenmektedir.
Ancak; bir çeflit reklam gideri olan sponsorluk giderlerinin Gelir veya Kurumlar
Vergisi yönünden irdelenmesi ve bu giderlerin muhasebelefltirilmesi ayr› bir konu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
SPORT‹F FAAL‹YETLERDE SPONSORLUK HARCAMALARININ GEL‹R
VE KURUMLAR VERG‹S‹ KANUNU AÇISINDAN G‹DER KAYDED‹LMES‹
21.05.1986 tarihli ve 3289 say›l› Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü’nün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanunun 12.04.2001 tarih ve 4644 say›l› kanunla de¤iflik Ek3 üncü maddesinin 3 üncü f›kras›nda ;
“Genel Müdürlü¤ün gençlik ve Spor Hizmet ve Faaliyetlerini desteklemek amac›yla özel ve tüzel kifliler sponsorluk yapabilir. Sponsorlar›n uluslar aras› resmi
spor organizasyonlar› ile Genel Müdürlükçe uygun görülen spor tesisleri için yapacaklar› aynive/veya nakdi harcamalar 193 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu ile
5422 Say›l› Kurumlar Vergsi Kanunu’na göre gider say›l›r. Sponsorluk ile ilgili

esas ve usuller yönetmelikle belirlenir”
hükmü yer almaktad›r.
Yönetmeli¤in “Amaç” bafll›¤›n› tafl›yan 1 inci maddesinde yap›lan düzenleme ile “Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü’nün gözetim ve denetiminde
yap›lan her türlü uluslar aras› resmi
spor organizasyonlar› ile Genel Müdürlük taraf›ndan yap›m› ve/veya onar›m› uygun görülen tesisiler ile yar›m
kalan spor tesislerinin tamamlanmas›
için özel ve tüzel kifliler taraf›ndan
sponsorluk yap›lmas› ve bu amaçla yap›lan harcamalar›n 193 Say›l› Gelir
Vergisi Kanununun ile 5422 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanununa göre gider
kaydedilmesi hakk›nda uyulacak usul
ve esaslar› düzenlemektedir” denilmektedir.
Yönetmeli¤in 6. Maddesine göre ; ilgili birimler taraf›ndan yap›lan duyuru
üzerine sponsorluk yapmak isteyen
özel ve tüzel kifliler ;
a) Yar›m kalan, yeni yap›lacak gençlik
ve spor tesisleri ile mevcut gençlik
ve spor tesislerinin onar›m› için Genel Müdürlü¤e ve/veya il müdürlüklerine
b) Organizasyonlar için ilgili federasyona, ilgili daire baflkanl›¤›na veya
il müdürlü¤üne
sponsorluk için baflvuruda bulunmal›d›r.
Sponsorlar›n yapacaklar› sponsorlukla
ilgi sözleflme düzenlemeleri, yönetmelikle zorunlu k›l›nm›flt›r.
SPONSORLARIN SEÇ‹M‹
Yönetmeli¤in 9. Maddesine göre,
sponsorluk sözkonusu hizmetlerle ilgi-

li, birden fazla sponsorun ayn› hizmet
için baflvurmas› halinde; sponsorlar›n
vergi borcu, SSK prim borçlar› olup olmad›¤›na ve Türk Sporuna yapm›fl oldu¤u hizmetler gözönüne al›narak seçim yap›l›r.

HARCAMALARIN BELGELEND‹R‹LMES‹
Sponsorlar›n, uluslar aras› resmi spor
organizasyonlar›nda veya yeni spor tesislerinin yap›m› ile mevcut spor tesislerinin bak›m› ve onar›m› için yapacaklar› hizmet faaliyetleri ile ilgili harcamalar› 193 Say›l› Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 Say›l› kurumlar Vergisi
Kanununa göre gider say›labilmesi
için yönetmeli¤in 8 inci maddesinde
belirtilen sözleflme ile birlikte “Sponsorluk Belgesi” düzenlenmesi gerekmektedir.
Sponsorluk belgesi, ödemelerin bitmesinde sonraki 10 ifl günü içinde 1 as›l 3
Suret olarak düzenlenir.
“Sponsorluk Belgesi”nin bir nüshas›
Genel Müdürlük’ te, bir di¤er nüshas›
mükellefin ba¤l› oldu¤u Vergi Dairesine gönderilir, üçüncü nüsha ise gider
kaydedilmek üzere mükellefe (sponsora) verilir.
Ancak, sponsorluk konusu hizmetin
sözleflme bedelini geçmemek üzere ve
sponsor taraf›ndan do¤rudan harcama
yap›lmas› halinde, harcama belgeleri
Genel Müdürlükçe tasdik edilmek kayd›yla gider say›l›r. Belgelenmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmez.
F‹RMA sahibinin bir futbol kulübünün Baflkanl›¤›n›, firman›n ise kulübün
sponsorlu¤unu üstlenmesi durumun-

da, firman›n reklam›n› da yapacak
olan bu kulübe yap›lacak (firma taraf›ndan) maddi yard›mlar›n iflletme
bünyesinde indirim konusu yap›l›p yap›lmayaca¤› hususunun KURUMLAR,
GEL‹R , KATMA DE⁄ER ve STOPAJ VERG‹S‹ yönünden de¤erlendirilmesi;
193 Say›l› Gelir Vergisi Kanununun 40
›nc› maddesinde safi ticari kazanc›n
tespitinde indirilecek giderler tahdidi
olarak say›lm›fl ve sözkonusu maddenin 1 numaral› bendinde “Ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi
için yap›lan genel giderler “in ticari kazanc›n tespitinde gider olarak dikkate
al›naca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanununun 7. Maddesinin 8 inci bendinde
“Beden Terbiyesi Teflkilat›na dahil
derneklere veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim flirketler” in Kurumlar Vergisinden muaf tutulaca¤›
hükme ba¤lanm›flt›r.
Yine Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesini 2 inci f›kras›nda “Genel
Bütçeye Dahil Dairelere, Katma Bütçeli ‹darelere, ‹l Özel ‹dareleri ile belediyelere, köylere ve kamu menfaatine
yararl› derneklere ve Türk Kanunu
Medenisi gere¤ince kurulan vak›flara
Bilimsel araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kurulufllara, müzelere, sinema , tiyatro, opera ,
bale, klasik müzik, Klasik Türk Müzi¤i ve plastik sanatlar alan›ndaki üretim
ve etkinlikler ile bu alanlarda kurulacak özel araflt›rma, e¤itim ve uygulama

merkezlerine , Kültür Bakanl›¤›nca da
desteklenen veya desteklenmesi uygun
görülen uluslararas› sanatsal organizasyonlar›na makbuz karfl›l›¤›nda yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar (Bir takvim
y›l›nda yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar›n
toplam› o y›la ait beyan edilecek gelirin % 5 ini , kalk›nmada öncelikli yörelerde % 10 unu aflarsa fazlas› indirilmez) hükmü yer almaktad›r.(Konuya
iliflkin de¤ifliklikler 4369, 4842, 4962
ve son olarak 5035 say›l› kanunla yap›lm›flt›r)
Di¤er taraftan amatör spor kulüpleri
dernek statüsündedir. Örne¤imizde
baflkanl›¤› ve sponsorlu¤u yap›lan
amatör spor kulübü bir bedel karfl›l›¤›
reklam ald›¤› takdirde derne¤e ba¤l›
bir iktisadi iflletme olufltu¤u kabul edilecek ve Kurumlar Vergisi mükellefiyetinin tesisi gerekecektir.
Bu suretle yap›lacak reklam harcamas›n›n ad› geçen Dernek ‹ktisadi ‹flletmesince fatura karfl›l›¤› tahsil edilmesi
durumunda yap›lan bu harcamalar›n
Gelir Vergisi kanununun 40/1 nci maddesi çerçevesinde reklam gideri olarak
kayd› , iflin büyüklü¤ü ile mütenasip
olmak flart›yla mümkündür.
Bunun d›fl›nda Dernek ad›na gerçeklefltirilecek bir ödemenin ise (Ba¤›fl,
sponsorluk gibi) Gelir Vergisi Kanununun yukar›da yer alan 89 uncu maddesi hükmünce indirimi mümkün bulunmamaktad›r.
3065 Say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 1/1 maddesine göre “Türkiye
‘de ticari, s›nai, z›rai faaliyet ve serbest
meslek faaliyeti çerçevesinde yap›lan
teslim ve hizmetler vergiye tabi tutul-

mufl, 2/1 maddesinde teslimin bir mal
üzerindeki tasarruf hakk›n›n malik veya onun ad›na hareket edenlerce al›c›ya veya ad›na hareket edenlere devredilmesi” olarak tan›mland›ktan sonra
Kanunun 3/a maddesinde vergiye tabi
mallar›n her ne suretle olursa olsun,
vergiye tabi ifllemler d›fl›ndaki amaçlarla iflletmeden çekilmesi de teslim
hükmünde say›lm›flt›r.
Di¤er taraftan, 30 Seri No’lu Katma
De¤er Vergisi Genel Tebli¤i’nin “Kiralama ve Reklam verme ifllemlerinde,
sorumluluk uygulamas› bafll›kl› (F) bölümünde ; K.D.V.K nun 9 uncu maddesinde ; Maliye Bakanl›¤›n›n, gerekli
görülen hallerde ,vergiye tabi ifllemlere taraf olanlar›, verginin ödenmesinden sorumlu tutabilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Yine Tebli¤in Reklam Verme ‹fllemlerinde Sorumluluk uygulamas› bafll›kl›
F/2 bölümünde ;
“Uygulamada gerçek usulde Katma
De¤er Vergisi mükellefi olan baz› iflletmelerin, profesyonel veya amatör
spor klüplerine oyuncular›n›n formalar›nda gösterilmek, flah›slara veya kurulufllara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yaz›lmak, pano olarak
yerlefltirilmek, dergi, kitap gibi yaz›l›
eserlerde yay›nlanmak ve benzeri flekillerde reklam verdikleri bilinmektedir. Bu flekilde reklam verme ifllemleri
ile ilgili Katma De¤er Vergisi, reklam›
alanlar›n gerçek usulde Katma De¤er
Vergisi mükellefi olmamalar› halinde
reklam verenler taraf›ndan sorumlu s›fat›yla beyan edilecektir.” fieklinde
aç›klanm›flt›r.

Bu itibarla, örnekte; baflkanl›¤› da yap›lan futbol klubüne reklam verme ifllemi ile yine reklam kapsam›nda mütalaa edilen SPONSORLUK ad› alt›nda
yap›lan teslimler Katma De¤er Vergisine tabi olacak ve bu teslimlere iliflkin
Katma De¤er Vergisi 2 Nolu K.D.V.
beyannamesi ile beyan edilecek ve 1
nolu beyanname de ise indirim konusu
yap›lacakt›r.

DÜZENLENEN SOSYAL, KÜLTÜREL VE T‹CAR‹ FAAL‹YETLERDE
SPONSORLUK
1980 ‘li y›llardan sonra ülkemizde
ekonomi alan›nda meydana gelen köklü de¤iflim sonucu binlerce yeni iflletme faaliyete geçmifl, dünya çap›nda
söz sahibi müesseseler oluflmufl ve
dünya çap›nda söz sahibi iflletmeler
Türk Ekonomisinde yerini alm›flt›r.
Tüketimin her geçen gün artt›¤› bir
ekonomide, iflletmeler aç›s›ndan üretimden ziyade üretilen mal›n pazardaki
yeri daha çok önem arzetmektedir.
Ekonomideki bu büyük de¤iflimin yarat›c›s› özel sektör firmalar›nda meydana gelen hem say›sal hem de hacimsel büyüme ve bu büyümenin sa¤lad›¤›
üretim bollu¤u serbest rekabet ortam›n› do¤urarak, tüketecek ürün bulamama s›k›nt›s›, tüketecek ürünü seçme
keyfiyetine dönüflmüfltür.
Serbest rekabet piyasas›n›n üründe kalite ve fiyatta uygunluk ilkesi, tüketicinin en kaliteli ve en ucuz ürünü seçme
gayretini art›rm›fl; firmalar›nda ürettikler ürünü tüketiciye en iyi flekilde duyurma ve tüketiciyi kendi ürünlerini
tüketmeye yöneltme çabalar›n› iyice

körüklemifltir. Bu durumda hacmi milyonlarca dolar› bulan reklam sektörünün do¤mas›na yol açm›flt›r.
Firmalar aras›ndaki bu amans›z Pazar
pay› mücadelesinin yaratt›¤› reklam
yapma mecburiyeti , k›sa süre içerisinde duvar afiflleri, gazete ilanlar›, radyo
ve televizyonda yay›mlanan tan›t›m
bantlar› ile s›n›rl› reklam anlay›fl›n›n
boyutlar›n› geniflletmifltir. Hatta firmalar›n ço¤u, yat›r›m harcamalar›ndan
daha çok reklam harcamalar›na önem
verir hale gelmifllerdir.
‹flletmelerin pazarlama ve sat›fl› artt›rmak daha güncel bir ifade ile pastadan
ald›klar› pay› artt›rmak amac›yla baflvurduklar› reklam türlerinden biri de
sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek ve/veya düzenlenen bu faaliyetlere sponsorluk yaparak firma isimlerini ön plana ç›kartma çal›flmalar›d›r.

GEL‹R VEYA KURUMLAR VERG‹S‹
AÇISINDAN REKLAM
HARCAMALARININ (SPONSORLUK
.v.b) G‹DER KABUL ED‹LMES‹
193 Say›l› Gelir Vergisi Kanununun 40
›nc› maddesinde, safi kazanc›n tespit
edilmesinde has›lattan indirilebilecek
giderler düzenlenmifltir. Söz konusu
maddenin 1 inci f›kras›nda ticari kazanc›n elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yap›lan her türlü giderin hâs›lattan indirilebilece¤i belirtilmifltir.
Ancak; 40 ›nc› maddenin lafz›nda ve
ruhunda, yap›lan giderlerin iflle ilgili
ve iflin önemi ve geniflli¤iyle orant›l›
olmas› gerekti¤i aç›kç› ortaya konulmufltur.
‹flletmelerin daha genifl bir müflteri kit-

lesine hitap ederek cirolar›n› yükseltebilmeleri, artan rekabet karfl›s›nda Pazar paylar›n› koruyabilmeleri, k›sacas›
ayakta kalabilmeleri için reklam veya
tan›t›m yapmalar›n›n vazgeçilmez bir
unsur oldu¤u kuflkusuzdur.
Dolay›s›yla, firmalar›n sat›fllar›n› artt›rmak amac›yla yapm›fl olduklar› her
türlü reklam ve tan›t›m faaliyeti için
katland›klar› harcamalar› GVK nun
40/1 maddesi hükmü gere¤i safi kazanc›n tespitinde bir gider kalemi olarak
indirimleri mümkündür
Firmalar›n, isimlerini duyurmak hatta
marjinal reklamlarla tüketicilere isimlerini ezberletmek, kamuoyunda olumlu imaj yaratmak, firman›n ve ürünün
tan›t›m›na katk›da bulunmak üzere düzelenmifl olduklar› bir organizasyon
çerçevesinde ve/veya düzenlenen bir
organizasyona sponsorluk faaliyeti ile
ifltirak edep, reklam amac›yla üstlendikleri harcamalar› bir gider unsuru
olarak matrahlar›ndan indirilebilmeleri
mümkündür.
Buna mukabil yurt d›fl›ndan konser
verdirmek veya defile düzenlemek
amac›yla getirttikleri kiflilere yapm›fl
olduklar› ödemeleri ve reklam amac›yla sponsor firma olup, gerekli harcamalar› finanse ederek, yap›lan harcamalar› gider yazabilmeleri de normal olarak
karfl›lanmal›d›r.
SPONSORLUK FAAL‹YET‹NDE
YEN‹ DÜZENLEME
13 Mart 2004 tarihli Resmi Gazetede
yay›nlanarak yürürlü¤e giren 5105 say›l› yasa ile hem sponsorluk yap›labilecek spor hizmet ve faaliyetlerinin kap-

sam› geniflletildi hem de Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerince yap›lacak bu yöndeki harcamalar›n vergi
matrah›ndan indirilmesi için yasal zemin haz›rlanm›fl oldu.

YEN‹ DÜZENLEMEDE
SPONSORLUK HARCAMALARININ
KAPSAMI
Yap›lan düzenlemeyle, gerçek ve tüzel
kifliler (sponsorlar) kapsam› afla¤›da
belirtilen ulusal ve uluslararas› gençlik
ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amac›yla;
a- Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ünün y›ll›k faaliyet program›nda yer
alan ulusal ve uluslararas› gençlik
ve spor organizasyonlar›n›,
b- Sporcular›n transfer bedelleri hariç
olmak üzere spor kulüpleriyle federasyonlar›n y›ll›k programlar›nda
bulunan sporun yayg›nlaflt›r›lmas›
ve sporcular›n desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetlerini ,
c- Kamu Kurum ve Kurulufllar› ve yerel yönetimlerle spor kulüplerine ait
spor tesislerinden Gençlik ve Spor
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan uygun
görülenlerinin yap›m›n›, bak›m›n›
ve onar›m›n›,
d- Federasyonlar›n ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin
yürütülebilmesi için gerekli olan
spor organizasyonlar›yla sportif
araç, gereç ve malzemelerin teminini,
e- Ferdi lisansl› sporcular›n, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlü¤ü veya Federasyonlar taraf›ndan ferdi olarak
kat›lmalar›na izin verilen ulusal ve

uluslararas› organizasyonlar›n› ,
f- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
ile Engelliler komitesinin sportif faaliyetlerine iliflkin hizmetlerini,
sponsor olarak destekleyebilecekler.
Ayr›ca, ferdi ve tak›m sporcular›yla
gençlik ve spor kulüpleri ; ulusal veya
uluslararas› sportif faaliyetlerde reklam alabileceklerdir.

SPONSORLUK HARCAMALARININ
G‹DERLEfiT‹R‹LMES‹
Konunun Kurumlar ve Gelir Vergisi
mükelleflerini yak›ndan ilgilendiren
k›sm› ise sponsorluk kapsam›nda yap›lacak (ayni ve/veya nakdi) bu harcamalar›n;
• Amatör spor dallar› için %100’
ünün
• Profesyonel spor dallar› için ise
%50 ‘sinin
193 say›l› Gelir Vergisi Kanunuyla
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununda yap›lan düzenlemeler neticesinde hiçbir s›n›rlama olmaks›z›n gelir ve
kazançtan indirilece¤idir.
Sonuç olarak yap›lan bu yeni düzenleme ile özellikle amatör spor dallar›n›n
desteklenmesine yönelik gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri teflvik edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
SERBEST MESLEK ERBABINA
(Sanatç› veya Mesken ) SPONSORLUK :
193 Say›l› GVK nun 65. Maddesinde
her türlü serbest meslek faaliyetinden
do¤an kazançlar serbest meslek kazanc›d›r denilmifltir. Ayn› maddenin devam›nda da serbest meslek faaliyeti “sermayeden ziyade flahsi mesaiye, ilmi

veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan ifllerin, iflverene tabi olmaks›z›n flahsi sorumluluk alt›nda kendi nam ve hesab›na yap›lmas›d›r” fleklinde tan›mlanm›flt›r. Bu tan›m uyar›nca sanatç›lar ve
meskenler taraf›ndan icra edilen bu tür
faaliyetler serbest meslek faaliyetidir.
Firma getirmifl oldu¤u sanatç› ve meskenlerin sponsorlu¤unu üstlenerek, organizasyon içerisinde firma ad›n›n ön
planda tutulmas› veya firman›n bir flekilde reklam›n›n yap›lmas› karfl›l›¤›nda
bu kiflilerin Türkiye ‘de kalm›fl oldu¤u
sürelere ait otel masraflar›n›, yol paralar›n›, giyim vb harcamalar›n› karfl›layarak bu manken ve sanatç›lara menfaat sa¤lam›fl olmaktad›r.
Nihayetinde, amac› reklam olan sponsor firma olmasayd› serbest meslek erbab› bu giderleri kendi cebinden karfl›lamak zorunda kalacakt›. Dolay›s›yla
sponsor firma taraf›ndan karfl›lanan bu
tarz giderler asl›nda sanatç› veya mankenin geliri olmaktad›r. Sa¤lanan bu
menfaatler serbest meslek faaliyetinin
bir cüzü olmas› nedeniyle elde eden kifli aç›s›nda bir serbest meslek kazanc›
niteli¤indedir. Yine Türkiye’de yerleflik say›lmayan (GVK nun 5. Maddesi )
bu kifliler, dar mükellef statüsüyle sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç
ve iratlar› üzerinden vergilendirilecektir. (GVK nun 6. Maddesi uyar›nca).
Bunun için serbest meslek faaliyetinin
Türkiye de icra edilmesi veya Türkiye
de de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Dar Mükellefiyet kapsam›nda elde edilen serbest meslek kazançlar›nda; Stopajlar, yabanc› kifli veya kurumun ni-

hai vergisi olacakt›r.
Türkiye’de mukim ve tam mükellef
serbest meslek erbab› (sanatç› veya
manken ) da kendisine yap›lan ödemeler karfl›l›¤›nda ve/veya kendisine sa¤lanan (sponsor firma taraf›ndan) menfaatler kadar bir gelir elde etmifl kabul
edilmektedir.
Sözleflme gere¤i; sponsor firma taraf›ndan serbest meslek erbab›n›n giyim,
konaklama, seyahat vb giderleri finanse ediliyorsa ve buna mukabil sponsor
firma taraf›ndan sponsor olunana, firma isminin ön plana ç›kmas›, dolay›s›yla reklam›n›n yap›lmas› karfl›l›¤›nda
bir bedel ödenmiflse, bu flekilde sponsor olunan serbest meslek erbab›n›n
sa¤lad›¤› nakit veya ay›n fleklindeki
menfaatleri karfl›l›¤› serbest meslek
makbuzu tanzim etmesi ve bu menfaatleri gelir olarak muhasebelefltirmesi
gerekmektedir.
Bu harcamalar› ve ödemeleri yapan
sponsor firma ise bu giderlerini “reklam ve tan›t›m giderleri” olarak gider
kaydedecek ve matrah›ndan indirim
konusu yapabilecektir.
Sponsorluk faaliyetinde sponsorluk
sözleflmesi esas olmakla beraber vergiyi do¤uran olay için sadece sponsorluk
sözleflmesi yeterli de¤ildir. Ancak taraflar aras›nda yap›lan sponsorluk sözleflmesi ile taraflar aras›nda faaliyetin
ve ortaya ç›kacak vergi ve di¤er yasal
yükümlülüklerin kime ait olaca¤› belirlenebilir. Nitekim Borçlar kanununun
19 uncu maddesinde baz› istisnai haller
d›fl›nda sözleflme serbestli¤ine dair hüküm bulunmaktad›r.
Serbest meslek erbab› (sanatç› veya

manken ) yurt d›fl›nda mukim herhangi
bir organizasyon kurumu veya teflebbüse ba¤l› olmaks›z›n, gerçek kifli olarak faaliyetini sürdürüyorsa, bu kiflileri
Türkiye’ye getiren kurumlar bu kiflilere yapm›fl olduklar› ödemelerden GVK
nun 94/2-b maddesi uyar›nca stopaj
yapmaya mecburdurlar.
GVK nun 94. Maddesi uyar›nca yap›lacak vergi tevkifat›nda, kazanç ve
iratlar gayrisafi miktarlar› üzerinde
dikkate al›n›r. Yani gerek sanatç›lara
yap›lan net ödemeler gerekse kazanca
dahil say›lan yol paras›, giyim , otel giderleri v.b (K.D.V. Dahil Tutarlar›) gibi harcamalar›n brüte götürülerek vergi tevkifat› matrah›n›n bulunmas› gerekir.
Yabanc› kiflinin stopaj yap›lm›fl bu ar›zi serbest meslek kazanc› için münferit beyanname (GVK nun 101. Maddesi) verme hakk› yoktur. Stopaj, nihai
vergi olmaktad›r.
Sanatç›, yurt d›fl›nda faaliyet gösteren
(dar mükellef) bir organizasyon kurumuna ba¤l› olabilir ve sanatç›n›n veya
mankenin ifa etti¤i hizmet bu kurum
taraf›ndan Türkiye’deki firmaya fatura
edilebilir. Kurum ba¤lant›l› bu gibi durumlarda dar mükellef kuruma yap›lan
serbest meslek kaynakl› ödemelerin
Kurumlar Vergisi Kanununun 24.
Maddesi uyar›nca Kurumlar Vergisi
tevkifat›na tabi tutulmas› gerekmektedir.
Ayn› husus, sponsorluk faaliyetinde
sponsor firman›n yapt›¤› ödemelerde
ve sa¤lad›¤› menfaatlerde de geçerlidir. Sponsor firma reklam amac›yla

sponsor olunana sa¤lad›¤› nakit ve/veya ay›n fleklindeki menfaatlerin toplam› üzerinden tevkifat yapmal›d›r. Nihayetinde serbest meslek erbab› sa¤lanan bu menfaatlerin toplam› kadar gelir elde etmifl kabul edilir.
Yine KVK nun 24. Maddesi uyar›nca
yap›lan tevkifatlarda verilen ücret ve
sa¤lanan menfaatler brütlefltirilerek
tevkifat matrah› oluflturulmas› gerekmektedir.

KONUNUN K.D.V. YÖNÜNDEN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ :
KDVK ‘nun 1/1 maddesi uyar›nca
Türkiye’de serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde yap›lan teslim ve hizmetler KDV ne tabidir. Serbest Meslek faaliyetini icra eden kifli yapm›fl oldu¤u
bu hizmet dolay›s›yla K.D.V. nin mükellefidir. Mükellefin Türkiye içinde
ikametgah›n›n, iflyerinin kanuni merkezi veya ifl merkezinin bulunmad›¤›
hallerde , Türkiye’de K.D.V. mükellefi olan ve vergiye tabi iflleme taraf olan
gerçek veya tüzel kifliler bu verginin
tahsil edilerek ödenmesinden sorumludurlar. (KDVK nun 9. Maddesi)
Dolay›s›yla icra etti¤i faaliyet mucibince K.D.V. mükellefi olan ancak
Türkiye de ikametgah› ve iflyeri bulunmayan sanatç› veya mankenin ifa
etti¤i bu hizmet için K.D.V. hesaplay›p
ödeme mükellefiyeti, sanatç›y› Türkiye’ye getiren ve ücretini ödeyen firma
taraf›ndan sorumlu s›fat›yla yerine getirilecektir. Türkiye’de mukim kiflinin
sorumlu s›fat›yla ödeyece¤i bu K.D.V.
nin matrah› bir önceki bölümde bahse-

dilen vergi tevkifat› matrah›yla ayn›d›r. Yani yap›lan ödemeler ve harcamalar›n
brüt tutar›d›r.

ÖRNEK
Türkiye’de A iflletmesi tan›t›m ve reklam amaçl› bir organizasyon tertip etmifl ve
Amerika ‘da mukim bir sanatç›n›n sponsorlu¤unu üstlenerek, sanatç›y› konser
vermesi için Türkiye’ye davet etmifltir. Sponsor A iflletmesi sanatç›ya 20.000$
ücret vermifl ve ayr›ca sanatç›n›n 4.000.000.000.- Tl ‘lik yol, otel, yemek
(K.D.V. Dahil) giderlerinin karfl›lam›flt›r.
Hizmetin tamamlan›p makbuzun düzenlenerek intikal ettirildi¤i tarihteki Merkez
Bankas› döviz al›fl kuru ; 1 $ = 1.000.000.- Tl d›r.
Daha önceki bölümlerde belirtildi¤i üzere verilen ücret ve yap›lan harcamalar›n
brüte götürülerek tevkifat matrah› oluflturulmal›d›r.
193 Say›l› GVK nun 94/2-b bendi uyar›nca tevkifat oran› % 20 dir.
• Verilen ücretin brütlefltirilmesi
20 Milyar /0.80
(20.000 $ x 1.000.000 = 20.000.000.000= 25.000.000.000.• Sponsor firma taraf›ndan karfl›lanan
4 milyar / 0.80
harcamalar›n brütlefltirilmesi
= 5.000.000.000.• Vergi tevkifat matrah›
(25 milyar + 5 milyar)
= 30.000.000.000.• Vergi tevkifat› (% 20)
= 6.000.000.000.• Sorumlu s›fat›yla ödenecek
K.D.V. Matrah›
= 30.000.000.000.• Sorumlu s›fat›yla ödenecek
K.D.V. (% 18)
= 5.400.000.000.Sponsor A iflletmesi yapm›fl oldu¤u brüt gider olan 30.000.000.000.- TL s›n› reklam gideri olarak hesaplar›na intikal ettirerek has›lattan indirebilecektir.
‹fllemlerin muhasebelefltirilmesi ise afla¤›daki gibi olacakt›r.
(TAHAKKUK KAYDI)
——————————————— / ————————————————
760 Pazarlama sat›fl ve da¤›t›m giderleri 30.000.000.000.—- Reklam ve tan›t›m› giderleri
191 indirilecek K.D.V.
5.400.000.000.360 Ödenecek vergi ve fonlar
11.400.000.000.—- Ödenecek GV. stopaj›

veya

—- Sorumlu s›fat›yla ödenecek K.D.V.
329 Di¤er ticari borçlar

24.000.000.000.-

100 Kasa
- Sanatç›ya verilen para ve harcamalar
——————————————— / ————————————————
Sonuç olarak, firmalar tan›t›m ve reklam amac›yla yurtd›fl›ndan getirdikleri ve
sponsorlu¤unu yapt›klar› sanatç›, manken ve benzerlerine yapm›fl olduklar›
ödemeleri prensip olarak gider yazabilirler,.Ancak yapm›fl olduklar› bu ödemeleri brütlefltirerek bulunan brüt tutarlar üzerinden vergi kesintisi yapmal› ve yine bu tutarlar üzerinden sorumlu s›fat›yla K.D.V. hesaplayarak ödemeli ve indirmelidirler .
Türkiye’de mukim sanatç› veya mankene (serbest meslek erbab›na) sponsorluk
yap›lmas› durumunda ise , sponsor firma sözleflme gere¤i sponsor olunana sa¤lad›¤› nakit ve/veya ay›n fleklindeki menfaatleri reklam gideri olarak muhasebelefltirebilir. Bunun için belge düzenleme zorunlulu¤u olan serbest meslek erbab›
elde etti¤i menfaatleri serbest meslek makbuzu ile sponsor olana fatura etmelidir. (gelir makbuzu ile) Sponsor firma, sponsorlu¤unu yapt›¤› serbest meslek erbab›na yap›lan ödemelerin brüt tutarlar› üzerinden GVK nun 94/2-a maddesi gere¤i % 15 oran›nda tevkifat yapmal›d›r.
Sponsor olunan serbest meslek erbab› harcamalar›n (sözleflme gere¤i yapaca¤›
ifl ile ilgili olarak) sponsor firma taraf›ndan finanse edilmesi durumunda elde etti¤i bu menfaatlerin K.D.V. dahil tutarlar›n› gelir olarak muhasebelefltirmelidir.
Çünkü serbest meslek erbab› yapt›¤› ifl ile alakal› bu harcamalar› sponsor firma
olmasayd› kendi yüklenecekti ve bu harcamalar›n K.D.V. dahil tutarlar›n› kendisi ödeyecekti. Sponsor firman›n reklam amac›yla gerekli harcamalar› üstlenmesi
ile bu harcamalar serbest meslek erbab› için gelir olmufltur.
Yap›lan iflle alakal› bu harcamalar›n K.D.V. dahil tutarlar› üzerinden serbest
meslek erbab› serbest meslek makbuzu (gelir) düzenlemeli ve bu harcamalar›
reklam amac›yla yapan sponsor firma ise harcamalar› K.D.V. dahil tutarlar› üzerinden gider olarak muhasebelefltirmelidir.
SPONSORLUK FAAL‹YET‹NDE ÖZELL‹K ARZ EDEN DURUMLAR
(Konunun K.D.V., Gelir ve Tevkifat yönünden de¤erlendirilmesi daha önceki
bölümlerde yap›ld›¤›ndan bu bölümlerde tekrar de¤inilmeyecektir)
TV KANALLARINDA DÜZENLENEN YARIfiMA PROGRAMLARI
TV kanallar›nda düzenlenen yar›flma programlar›nda halk aras›ndan belirli flartlar alt›nda yar›flmac›lar seçilip, yar›flma program›na davet edilmekte ve bu yar›flmac›lardan baflar›l› olanlara çeflitli hediyeler (mal para v.s) verilmektedir.

Ancak; genellikle verilen bu hediyeleri programa reklam amac›yla sponsor olan
firmalar karfl›lamaktad›r. Sponsor olunan ve sponsor olan firma aras›nda yap›lan
sponsorluk sözleflmesi ile bu hediyelerin (nakit veya ay›n olarak) ne flekilde ve
ne kadar da¤›t›laca¤›, sponsor firman›n reklam ve/veya tan›t›m›n›n sponsor olunan taraf›ndan ne flekilde ifa edilece¤i ve sponsorlu¤un süresi v.b hususlar belirlenebilir.
Konunun vergisel boyutu ;
ÖRNEK
Piyasada yerini sa¤lamlaflt›rmak ve pazardaki pay›n› artt›rmak isteyen X A.fi, bu
amac›na yönelik stratejisinde reklam faaliyetlerine öncelik vermifl ve 2003 y›l›nda A kanal› ile yapt›¤› sponsorluk sözleflmesiyle B yar›flma program›na sponsor
olmufltur. X A.fi beyaz eflya sektöründe faaliyet göstermekte olup, yar›flma program›nda yar›flmac›lara da¤›t›lmas› için 5 adet buzdolab›n› programa teslim etmifltir. Yap›lan sözleflme gere¤i de sponsor firman›n reklam› yay›n esnas›nda yap›lm›flt›r.
(Buzdolab›n›n piyasa sat›fl fiyat›
( K.D.V. Hariç); 1.000.000.000 TL
(K.D.V.oran› % 18)
(‹vazs›z (hibe, hediye, çekilifl v.s yoluyla) intikallerde); 1.224.000.000 TL
2003 y›l› için veraset ve intikal vergisinden istisna tutar
a- Sponsor firma aç›s›ndan
de¤erlendirme
Bu durumda, sponsor firma reklam›n›n yap›lmas› amac›yla verdi¤i buzdolaplar›n›n K.D.V. dahil tutarlar› toplam›n› hem reklam gideri olarak de¤erlendirip 760
hesap kodlu pazarlama sat›fl ve da¤›t›m giderleri hesab›nda gösterecek, hem de
bunun karfl›l›¤› olarak ivazs›z verilen buzdolaplar›n› Kanal A ‘ya mal sat›fl› gibi
de¤erlendirip 600 hesap kodlu yurt içi sat›fllar hesab›nda göstermesi gerekecektir.
(Sponsor firma sözleflme gere¤i kanaldan K.D.V. tahsil etmemifl hesaplanan
K.D.V. yi kendisi üstlenmifltir)
Sponsor firman›n muhasebe kayd› ;
——————————————— / ————————————————
760
—-

Pazarlama sat›fl ve da¤›t›m giderleri
Reklam ve tan›t›m› giderleri
600 Yurtiçi sat›fllar
391 Hesaplanan K.D.V.

5.900.000.000.5.000.000.000.900.000.000.-

——————————————— / ————————————————

b- Kanal A aç›s›ndan de¤erlendirme
Sponsor firma taraf›ndan teslim edilen bu mallar›n K.D.V. dahil tutarlar› toplam›n›n, Kanal A ‘n›n elde etti¤i bir gelir unsuru olarak de¤erlendirilmesi gerekir.
Neticede yar›flma program›na sponsor firma bulunmasayd› ve yar›flma esnas›nda
verilecek hediyelerin (nakit veya ay›n) finansman› reklam gelirleri v.s olmad›¤›ndan hariçten finanse edilemeseydi hediyeler için yap›lan harcamalar› Kanal A
kendi bütçesinden karfl›lamak zorunda kalacakt›. Bu itibarla sponsor firman›n
karfl›lad›¤› bu hediyeler sonucunda Kanal A’n›n bütçesinde veya gelir kalemlerinde fiskal bir art›fl olmasa da, yar›flmac›lara verilecek bu hediyeler için gerekli
harcamalar (giderler) sponsor firma taraf›ndan karfl›land›¤›ndan görünmeyen bir
gelir art›fl› ortaya ç›km›flt›r.
Sonuç itibariyle, yap›lan sponsorluk sözleflmesinde ödenmesi gereken K.D.V. yi
sponsor firman›n üstlendi¤i varsay›ld›¤›ndan, sponsor firman›n, kanal A ‘ya yar›flmac›lara verilmesi ve reklam›n›n yap›lmas› karfl›l›¤› ivazs›z olarak teslim etti¤i Buzdolaplar›n›n K.D.V. dahil toplam tutarlar›n›, Kanal A reklam geliri olarak
de¤erlendirilip muhasebelefltirecektir.
Ayr›ca; Kanal A , ivazs›z olarak iktisap etti¤i 5 adet buzdolab›n›n K.D.V. dahil
toplam tutar› üzerinden fatura düzenlemek zorundad›r (reklam geliri olarak)
ödenmesi gereken K.D.V. yi sponsor firma üstlendi¤inden Kanal A K.D.V. dahil toplam tutarlar› gelir olarak matrah›na ilave edecek ve ayr›ca K.D.V. lerini
indirim konusu yapamayacakt›r.
c-Yar›flmac› aç›s›ndan de¤erlendirme
Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanununun 1. Maddesinde TC tabiiyetinde bulunan
flah›slara ait mallar ile Türkiye’de bulunan mallar›n veraset tarikiyle veya hangi
suretle olursa olsun ivazs›z bir tarzda bir flah›stan di¤er flahsa intikalinin Veraset
ve ‹ntikal Vergisine tabi olaca¤› ve ayn› kanunun 5 inci maddesinde veraset tarikiyle veya ivazs›z bir tarzda mal iktisap edenin bu verginin mükellefi olaca¤› belirtilmifltir.
Bu nedenle, yar›flmac›lar›n yar›flma programlar›ndan kazand›klar› nakit veya
ay›nlar›n ivazs›z olarak iktisab› söz konusu oldu¤undan, elde edilen menfaatlerin Veraset ve ‹ntikal Vergisine tabi olaca¤› aç›kt›r.
Yine, ayn› kanunun 4/e maddesinde para ve mal üzerine düzenlenen yar›flma ve
çekilifllerde kazan›lan ikramiyelerin 2003 y›l› için 1.224.000.000.- TL s›n›n Veraset ve ‹ntikal Vergisinden istisna olaca¤› hükmü bulunmaktad›r.
Yar›flma ve çekilifllerde, kazananlara ödenen ikramiyelerin yukar›da belirtilen
2003 y›l› için 1.224.000.000.- TL s› istisna tutar›n› aflan k›sm›, 25 Seri Nolu Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu Genel Tebli¤inde yap›lan aç›klamalar çerçevesinde ikramiyeyi kazananlar taraf›ndan beyan edilmesi ve vergilendirilmesi gerekmektedir.

Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunu 28
Nolu Genel Tebli¤inde, Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanununun 4369 say›l›
kanunla de¤iflik 16 ›nc› maddesinin
son f›kras›nda, gerçek ve tüzel kiflilerce düzenlenen yar›flma ve çekilifllerde
kazan›lan ikramiyelerin % 20 oran›nda
vergilendirilece¤i ve ikramiyenin ayni
(mal olarak ) olarak ödenmesi halinde,
fatura de¤erinin esas al›naca¤› belirlenmifltir.
Ayn› Kanunun 7 inci maddesinin 2.
F›kras›nda da yar›flma ve çekilifli düzenleyen gerçek ve tüzel kiflilerin, ikramiye kazananlar›n ikramiyeleri üzerinde kesilen vergileri bir beyanname ile
bildirmeye mecbur olduklar› hükme
ba¤lanm›flt›r.
Yar›flma ve çekilifli düzenleyen gerçek
ve tüzel kifliler, düzenledikleri yar›flma
ve çekilifller sonucu ödeyecekleri ikramiyenin istisna tutar›n› aflmas› halinde
ikramiyelerin bu tutar› aflan k›sm› üzerinden % 20 oran›nda vergi tevkif etmeye mecbur olup, ikramiyenin ayni
olarak verilmesi halinde tevkifata o
mal›n fatura de¤eri esas al›nacakt›r.
Yukar›da yap›lan bu aç›klamalar ›fl›¤›nda sponsor firma taraf›ndan teslim
edilen 5 adet Buzdolab›n›n 5 ayr› yar›flmac›ya verildi¤i farz ve kabul edildi¤inden, bu mallar› ivazs›z olarak yar›flmac›lara veren Kanal A, da¤›t›lan bu
mallar›n K.D.V. dahil toplam tutarlar›
üzerinden ve ayr› ayr› her yar›flmac›
için vergi tevkif etmeli ve tevkif edilen
bu vergileri yar›flmac›lardan tahsil ederek beyan etmelidir.
Ancak; örnek olay›m›zda yar›flmac›lara ivazs›z olarak verilen mallar›n fatura bedeli (tevkifata esas al›nacak matrah) 1.180.000.000.- TL s› oldu¤undan
bu tutar 2003 y›l› için belirlenen istisna

tutar›n›n (1.224.000.000.- TL ) alt›nda
kald›¤›ndan hem yap›lan ivazs›z ‹ntikal, Veraset ve ‹ntikal Vergisinden istisna olacak hem de tevkif suretiyle kesilecek vergiye matrah kalmad›¤›ndan
(istisna tutar› nedeniyle) vergi tevkifat› da yap›lamayacakt›r.
Örnek olay›m›z› de¤ifltirip, yar›flmac›lar›n ivazs›z surette iktisap etti¤i “ayni” k›ymetlerin (daha önceki bölümlerde aç›kland›¤› üzere) K.D.V. Dahil fatura bedelinin 1 adet Buzdolab› için
2.360.000.000.- Tl s› oldu¤u farz edilirse ; bu durumda ivazs›z intikalin vergilendirilmesi , K.D.V. d›fl›ndaki vergi
ve masraflar›n talihliye ait olaca¤› kabul edildi¤inde afla¤›daki gibi olacakt›r.
Buzdolab›n›n fatura bedeli
2.360.000.000.—- Buzdolab›n›n bedeli 2.000
—- K.D.V. ( % 18)

360

‹stisna Tutar› (2003 y›l› için)
1.224.000.000.Vergi tevkifat›na esas matrah
1.136.000.000.(2.360.000.000-1.224.000.000)
Tevkif edilecek vergi tutar› (% 20)
227.200.000.Kanal A, yar›flmaya konu buzdolab›n›n
K.D.V. dahil fatura de¤eri üzerinden
tevkif edilmesi gereken 227.200.000.TL’s› vergiyi, yar›flmay› kazanan kifliden tahsil edecek ve muhtasar beyanname ile beyan edecektir.
K.D.V. Dahil tüm vergilerin yar›flma-

c›ya ait olmas› halinde ise vergilendirme afla¤›daki gibi olacakt›r.
Buzdolab›n›n fatura bedeli (K.D.V.
hariç)
2.000.000.000.K.D.V. tutar› ( % 18)
360.000.000.‹stisna Tutar› (2003 y›l› için)
1.224.000.000.Vergi tevkifat›na esas matrah
776.000.000.(2.000.000.000 —- 1.224.000.000)

Tevkif edilecek vergi tutar› (% 20)
155.200.000.-

Tevkif edilen vergiyi Kanal A, yar›flmac›dan tahsil edip, muhtasar beyanname ile beyan edecektir.

Ayr›ca; hesaplanan K.D.V. mükellef
taraf›ndan ödenmesi gerekti¤inden ve
KDVK nun 9. Maddesinde düzenlenen sorumluluk müessesesi gere¤i
ödenmesi gereken verginin ödenmemesinden her iki tarafta sorumlu tutulabilir.

F‹NANSAL TABLOLARIN RAPORLAMA
PARA B‹R‹M‹NE DÖNÜfiTÜRÜLMES‹NDE
UYGULANAN YÖNTEMLER
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Dr. Orhan Ak›fl›k
University of Massachusetts-Amherst/ABD

1. Girifl
loballeflme olgusunun ekonomik alanda neden oldu¤u en önemli geliflmelerden biri, do¤rudan sermaye yat›r›mlar›ndaki art›flt›r. Gidilen ülkedeki
mevcut bir kuruluflun sat›n al›nmas› biçiminde oldu¤u gibi, tamamen yeni
bir tesisin kurulmas› olarak da ortaya ç›kan do¤rudan sermaye yat›r›mlar› muhasebe tekniklerinin uluslararas› ifllemleri içine alacak biçimde gelifltirilmesine de
yol açm›flt›r.
Uluslararas› ticari ifllemlerin muhasebe teknikleri aç›s›ndan önemi, de¤iflik ülkelerde de¤iflik para birimlerinin kullan›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu ba¤lamda, menfle ülkede yerleflik olan ana kurulufla gönderilecek finansal raporlar›n, anlaml› olabilmesi ve ayn› zamanda ana kuruluflun finansal tablolari ile konsolide
edilebilmesi için, menfle ülkenin para birimine dönüfltürülmesi gereklidir. Örne¤in; Almanya’da faaliyette bulunan Türkiye menfleli bir kuruluflun faaliyetlerinin
karl› olup olmad›¤›n›n belirlenebilmesi ve ayr›ca Türkiye’de yerleflik ana kuruluflun finansal tablolar› ile konsolide edilebilmesi için “euro” cinsinden düzenle
nen finansal tablolar›n raporlama para birimi 1 olan Türk Liras›na dönüfltürülmesi gereklidir.
Yabanc› para birimi kullan›larak haz›rlanan finansal tablolar›n raporlama para
birimine dönüfltürülmesinde de¤iflik yöntemlerden yararlan›lmaktad›r.
Bu çal›flman›n amac›, meslek mensuplar›na yöntemleri tan›tmak ve bunlar›n irdelenmesi suretiyle konu ile ilgili problemleri ortaya koymakt›r. Bu sayede, konunun Türkiye uygulamas›nda tart›fl›lmaya bafllanmas› da hedeflenmektedir. Çal›flman›n bundan sonraki bölümlerinde ilgili yöntemler tart›fl›larak; finansal tablolar›n raporlama para birimine dönüfltürülmesinin Amerikan Genel Kabul Görmüfl Muhasebe Standartlar› (US-GAAP), Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
1 12 No lu Türkiye Muhasebe Standard›’nda bir firman›n raporlama para birimi d›fl›nda kalan
para birimi, yabanc› para birimi (local currency); finansal tablolar›n haz›rlan›fl›nda kullan›lan para
birimi ise, raporlama para birimi (reporting currency) olarak tan›mlanm›flt›r. (bkz. Turkiye Muhasebe
Standartlari, 2000, s. 191).

(IAS) ve Türkiye Muhasebe Standartlar› (TMS) içindeki yeri irdelenecektir.

2. Finansal Tablolar›n Raporlama Para
Birimine Dönüfltürülmesinde Kullan›lan Yöntemler
Yabanc› para birimi cinsinden düzenlenen finansal tablolar›n raporlama para birimine dönüfltürülmesinde,
• kullan›lacak yöntem ve
• dönüfltürüm ifllemi sonras›nda ortaya ç›kacak kar veya zarara nerede –
bilanço veya gelir tablosu – yer verilece¤i
konular›nda yazarlar aras›nda görüfl
ayr›l›¤› vard›r. 2
Kullan›lan yöntemler, esas itibariyle,
bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin
dönüfltürülmesinde kullan›lan döviz
kurlar›n›n farkl›l›¤› dolay›s›yla birbirlerinden ayr›lmaktad›r. Bir baska deyiflle, cari ve tarihsel döviz kurlar› ile
çevrilecek bilanço ve gelir tablosu kalemleri yöntemler itibariyle farkl›l›k
göstermektedir.
Dönüflüm iflleminde cari döviz kurlar›n›n kullan›lmas› durumunda ortaya dönüflüm kar› veya zarar› ç›kacakt›r. fiu
halde, karar verilmesi gereken ilk konu, hangi yöntemin dönüflüm kar ve
zararlar›n› gerçe¤e uygun bir biçimde
yans›taca¤›d›r.3
Finansal tablolar›n yabanc› para biriminden raporlama para birimine dönüfltürülmesinde kullan›lan yöntemler
aras›nda
2 Bkz. Ruland, Doupnik (1988), s. 461
3 Bkz. Age.
4 Bkz. Iqbal, Melcher, Elmallah (1997), s. 181

• Cari kur oran› yöntemi,
• Cari – cari olmayan kalemler yöntemi,
• Parasal – parasal olmayan kalemler
yöntemi ve
• Geçici yöntem
say›lmaktad›r. 4

2.1. Cari Kur Oran› Yöntemi
Finansal tablolar›n raporlama para birimine dönüfltürülmesinde en çok kullan›lan yöntemlerden biri, cari kur oran›
(current rate method) yöntemidir.
Tüm muhasebe standartlar› taraf›ndan
kullan›m›n›n öngörülmüfl olmas›n›n
nedeni, basitli¤inden kaynaklanmaktad›r.
Bu yöntemde, sermaye hesab› d›fl›nda
tüm varl›k ve borç kalemleri bilanço
tarihindeki cari döviz kuru kullan›larak, sermaye hesab› ise tarihsel, yani
bu hesab› ilgilendiren ifllemlerin gerçeklefltigi tarihteki döviz kurlar› kullan›larak raporlama para birimine dönüfltürülür.
Gelir tablosu kalemlerinin dönüfltürülmesinde ise, dönem içinde geçerli ortalama döviz kurlar› (average currency
rate) kullan›lmaktad›r.
Bu kalemlerin d›fl›nda, e¤er firma temettü da¤›t›m›na da karar alm›flsa, da¤›t›lacak temettüler hesab›n›n çevrilmesinde temettü da¤›t›m›na karar al›nd›¤› tarihteki döviz kurunun kullan›lmas› gerekir.
Bu yöntemde çevrim iflleminden kaynaklanan kar veya zarar ise sermaye

hesab› içinde yer alan birikmifl çevrim düzeltme hesab›na (accumulated translation adjustment account) kaydedilir.

Tablo – 1:Yabanc› Para Birimi Cinsinden Düzenlenen Finansal Tablolar›n

Ulusal Para Birimine Dönüfltürülmesinde Kullan›lan Döviz Kurlar›

Bilanço Kalemleri

Cari
CariParasal- Geçici
Kur
Cari
Parasal
Yöntem
Oran›
Olmayan Olmayan
Yöntemi Kalemler Kalemler
Yöntemi

Kasa
K›sa Vadeli Alacaklar
Stoklar
Uzun Vadeli Alacaklar
Maddi Duran Varl›klar
Maddi Olmayan Duran
Varl›klar

C
C
C
C
C
C

C
C
C
T
T
T

C
C
T
C
T
T

C
C
T
C
T
T

K›sa Vadeli Yabanc› Kayn.
Uzun Vadeli Yabanc› Kayn.
Ödenmifl Sermaye
Geçmifl Y›llar Karlar›
Sat›fllar
Sat›lan Mallar Maliyeti
Amortisman Gideri

C
C
T
ARTIK
O
O
O

C
T
T
ARTIK
O
O
T

C
C
T
ARTIK
O
T
T

C
C
T
ARTIK
O
T
T

C: Bilanço Tarihindeki Cari
Döviz Kuru
T: Tarihsel (ifllemlerin
gerçekleflti¤i tarihteki)
Döviz Kuru
O: Ortalama Döviz Kuru

2.2. Cari – Cari Olmayan Kalemler
Yöntemi
Bu yöntemde bilanço kalemleri cari –
cari olmayanlar fleklinde ikili bir ayr›ma tabi tutularak; cari kalemler, bir
baflka deyiflle dönen varl›klar ve k›sa
vadeli borçlar bilanço kapan›fl tarihindeki kurla, bunlar›n d›fl›nda kalanlar –
cari olmayan varl›k ve borçlar – ise,
gerçeklefltikleri tarihteki döviz kurlar›
(tarihsel kurlar) kullan›larak dönüfltürülür.
Gelir tablosunda yer alan kalemlerden
amortisman gideri d›fl›ndakilerin hepsi
için ortalama döviz kuru kullan›l›rken;
amortisman gideri, tarihsel, yani amortismana tabi duran varl›¤›n sat›n al›nd›¤› tarihteki kurla dönüfltürülür.
2.3. Parasal – Parasal Olmayan K a lemler Yöntemi
Çeflitli ulusal ve uluslararas› muhasebe
standartlar›nca cari kur oran› yönteminin d›fl›nda kullan›lmas› öngörülen parasal – parasal olmayan kalemler yöntemi, bilanço kalemlerinin parasal ve
parasal olmayanlar fleklinde ayr›m›na
dayanmaktad›r. Bu yöntemde, parasal
kalemler bilanço tarihindeki döviz kurlar› ile, parasal olmayanlar ise ifllem tarihinde geçerli olan döviz kurlar› ile raporlama para birimine dönüfltürülürler.
Bu ba¤lamda; kasa, alacaklar ve borçlar parasal kalem olmalar›ndan dolay›
bilanço kapan›fl tarihindeki döviz kurlar› ile, stoklar, duran varl›klar, önceden ödenmifl giderler ve verilen avanslar gibi hesaplar ise tarihsel döviz kur5 Bkz. Age., s. 180

lar› kullan›larak çevrilirler.
Öte yandan gelir tablosu hesaplar› aras›nda yer alan sat›lan mallar maliyeti
ve amortisman giderleri, bu giderlerin
katlan›ld›klar› tarihte geçerli döviz
kurlar› ile, bunlar d›fl›nda kalan tüm
kalemler ise finansal tablolar›n haz›rland›¤› dönemde geçerli döviz kurlar›
ile dönüfltürülür.
2.4. Geçici Yöntem
Bu yöntem, finansal tablolarda yer alan
parasal olmayan hesaplara yap›lacak
orijinal kay›tlar›n, tarihsel maliyet de¤erleri (historical cost) d›fl›nda yerine
koyma maliyetleri (replacement cost)
ve piyasa de¤erleri (market value) ile
de yap›labilece¤i varsay›m›na dayanmaktad›r. 5
Yabanc› kuruluflun sabit varl›klar›n› tarihsel maliyet de¤erlerinden farkl› bir
maliyetle örne¤in, yerine koyma maliyetleriyle (replacement cost) kayda ald›¤›n› varsayal›m; bu durumda, sabit
varl›klar›n dönüfltürülmesinde yerine
koyma maliyetinin geçerli oldu¤u dönemdeki döviz kurlar› kullan›lacakt›r.
Di¤er yandan sabit varl›klar tarihsel
maliyetleriyle kaydedilmifllerse, dönüfltürme, bu maliyetlere katlan›ld›¤›
tarihteki döviz kurlar› ile yap›laca¤›ndan dolay›, geçici ve parasal-parasal
olmayan kalemler yöntemleri aras›ndaki fark ortadan kalkacakt›r.
Geçici yöntemde parasal olmayan kalemlerin – stoklar, duran varl›klar vb. –
tarihsel döviz kurlar› kullan›lmas› su-

retiyle dönüfltürülmesinin, döviz kuru
riskini ortadan kald›raca¤› ileri sürülmüfltür. 6
Son üç y›ll›k enflasyon oran›n›n%
100’u aflt›¤› ekonomilerde hiperenflasyon oldu¤u varsay›larak, cari kur oran›
yönteminin yerine geçici yöntem veya
parasal-parasal olmayan kalemler yönteminin kullan›lmas›n›n nedeni, hiperenflasyona ba¤l› olarak sabit varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin gerçek de¤erlerini yans›tmayaca¤› düflüncesidir. Bir
baflka deyiflle, geçici yöntem veya parasal-parasal olmayan kalemler yönteminin kullan›lmas› , yüksek enflasyonun oldu¤u ekonomilerde sabit varl›klar›n de¤erlerinde – tarihsel doviz kurlar›n›n kullan›lmas› nedeniyle – azalma meydana getirmeyecektir.
Geçici yöntem, bu cal›flmada yer verilen muhasebe standartlar› taraf›ndan
kullan›lmas› öngörülmemifl olmas›na
ra¤men, en yayg›n olarak kullan›lan
yöntemlerden biridir. 7

3. Muhasebe Standartlar›nda
F i nansal Tablolar›n Raporlama P a r a
Birimine Dönüfltürülmesinde Kullan›lan Yöntemler
Tablo–1’de, Amerikan, Uluslararas› ve
Türkiye Muhasebe Standartlar› ile Sermaye Piyasas› Kurulu tarafindan Ser-

maye Piyasas› Kanunu’na tabi kurulufllar›n finansal tablolar›n›n raporlama
para birimine dönüfltürülmesinde kullan›lan yöntemlere yer verilmifltir. Bu
standartlar›n ortak yan›, hepsinde cari
kur oran› (current rate method) ve parasal-parasal olmayan (monetary-nonmonetary method) yöntemlerinin benimsenmifl olmas›d›r. Bir di¤er deyiflle, cari-cari olmayan kalemler yöntemi
ile geçici yöntemin kullan›m› öngörülmemifltir.
Cari kur oran› ve parasal-parasal olmayan yöntemleri aras›nda öncelik cari
kur oran› yöntemine verilmifltir. Hangi
durumda bu iki yöntemden biri di¤erine tercih edilecektir ? Daha somut olarak ifade etmek gerekirse, cari kur oran› yöntemi hangi koflullar›n varl›¤›nda
kullan›lacakt›r ?
Amerikan Genel Kabul Görmüfl Muhasebe Standartlar›’na (US-GAAP) göre, yabanc› ülkede faaliyette bulunan
iflletme, finansal tablolar›n düzenlenmesinde dolar de¤il de, bulundu¤u ülkenin yerel para birimini kullan›yorsa,
çevrimde kullan›lacak yöntem, cari kur
oran› yöntemidir. Buna karfl›l›k, yabanc› ülkede faaliyette bulunan iflletme, bulundu¤u ülkenin para birimi yerine dolar› kullan›yor ise, parasal-parasal olmayan kalemler yönteminin kullan›lmasi gereklidir. 8

6 Bkz. Ruland, Doupnik (1988), s. 463
7 Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda ve ‹ngiltere geçici yöntemi kullanan ülkeler aras›ndad›r.
Almanya d›fl›ndaki ülkelerde, yabanc› ülkelerde flube fleklinde faaliyette bulunan kurulufllar›n
geçici yöntemi, ana iflletmeden ba¤›ms›z olan kurulufllar›n ise cari kur oran› yöntemini
kullanmalar› öngörülmüfltür. Alman Muhasebe Standartlar›’nda ise, çevrim yöntemleri aras›nda
flube ve ana kurulufla dayanan bir ay›r›m yap›lmam›flt›r (Bkz. Iqbal, Melcher, Elmallah, 1997,
s. 186 – 188).

Türkiye Muhasebe Standartlar›, SPK
Standartlar› ve Uluslaras› Standartlar, 9
bu konuda, Amerikan Muhasebe Standartlari’nda öngörülenden farkl› bir
uygulama içindedirler. Her üç Standart’da da cari kur oran› ve parasal-parasal olmayan kalemler yöntemleri aras›nda yap›lacak bir seçimde gözönönünde bulundurulmas› gerekli kriter,
yabanc› ülkede faaliyette bulunan iflletmenin niteli¤idir. E¤er bu iflletme – bulundu¤u ülkenin kanunlar›na göre kurulmufl ve ayr› bir tüzel kiflili¤e sahip
olmakla birlikte – ana iflletmeye ba¤l›
ise, finansal tablolar›n ana iflletmenin
faaliyette bulundu¤u ülkenin para birimine dönüfltürülmesinde parasal-parasal olmayan kalemler yöntemi kullan›lacakt›r.
SPK Muhasebe Standartlar›’n›n 14.
maddesinde bu konuya aç›kl›k getiril8

mifltir. Söz konusu maddede, flube ve
benzeri iflletmelerin ifllemleri ana ortakl›¤›n ifllemleri gibi de¤erlemeye tutulur denildikten sonra,“… parasal kalemler bilanço tarihindeki piyasa kurlar› kullan›larak, parasal olmayan kalemler ise ifllem tarihindeki veya makul de¤erlerin belirlendi¤i tarihteki geçerli piyasa kurlar› üzerinden Türk Liras›na çevrilir. Çevrim iflleminden kaynaklanan kur farklar› ise gelir tablosu
ile iliflkilendirilir.”
ifadesine yer verilmistir.
fiu halde, yabanc› ülkede faaliyette bulunan kurulufl, ana ortakl›¤a ba¤l›,
onun flubesi 10 niteli¤inde ise parasal –
parasal olmayan kalemler yöntemi kullan›lacakt›r.
Öte yandan, flubeler d›fl›nda kalan iflletmelerin, yani ba¤›ms›z yabanc› flirket-

Bkz. Delaney (2002), s. 885-886; Cari kur oran› ve parasal-parasal olmayan kalemler yöntemlerinin
kullan›lmas›na 1981 y›l›nda 52 No lu Standart’›n (SFAS 52) kabulu ile bafllanm›flt›r. 1975 y›l›nda 8 No lu
Standart kabul edilinceye kadar firmalar dört çevrim yöntemi aras›nda serbestçe seçim yapabilmekteydiler. Bu çevrim yöntemlerinden sadece geçici yöntemin kullan›lmas›n› hüküm alt›na alan 8 No lu Standard
ise elefltirilere neden olmufltur. Elefltirilerin odak noktas›n›, çevrimden kaynaklanan kar ve zararlara gelir
tablosunda yer verilmesinin firmalar›n performanslar›n› do¤ru biçimde yans›tmayaca¤› düflüncesi
oluflturmufltur. 52 No lu Standart, fonksiyonel döviz kuru yaklafl›m› (functional currency approach) olarak
bilinmektedir. Fonksiyonel döviz kuru yabanc› ülkede faaliyette bulunan iflletmenin muhasebe kay›tlar›nda
kulland›¤› kurdur. Fonksiyonel döviz kuru, bu yabanc› ülkenin kendi paras› olabilece¤i gibi, ana iflletmenin
bulundu¤u ülkenin ve hatta üçüncü bir ülkenin para birimi de olabilir. 52 No lu Standart uyar›nca, yabanc›
ülkede faaliyette bulunan iflletme o ülkenin para birimini fonksiyonel kur olarak seçmiflse, çevrimde cari
kur oran› yöntemi kullan›lacak ve çevrimden kay naklanan kar veya zarara ise sermaye hesab› alt›nda yer
verilecektir. Öte yandan, Amerikan dolar›n›n fonksiyonel para birimi olarak seçildi¤i durumlarda ise,
parasal-parasal olmayan kalemler metodunun
kullan›lmas› ve çevrimden kaynaklanan kar veya zarara ise gelir tablosunda yer verilmesi gerekmektedir.
(bkz. Revsine, 1984, s. 505; Bernstein, 1993, s. 291; Delaney, vd..,2002, s. 896; Ruland,. Doupnik, 1988, s. 463).
9 Bkz. Epstein, Mirza (2002), s. 822
10 “Ayr› bir tüzel kiflili¤e sahip olmakla birlikte, faaliyetleri ana ortakl›¤›n uzant›s› olan, ana ortakl›¤›n
yurt d›fl› faaliyetlerini yürütmekle görevli bulunan yabanc› iflletmeler flube benzeri yabanc› iflletmelerdir.
fiube benzeri iflletmelerin ifllemleri ana ortakl›¤›n ifllemleri gibi de¤erlemeye tabi tutulur. Bu çerçevede,
parasal kalemler bilanço tarihindeki piyasa kurlar› kullan›larak, parasal olmayan kalemler ise ifllem tarihindeki veya makul de¤erlerin belirlendi¤i tarihteki geçerli piyasa kurlar› üzerinden Türk Liras›na çevrilir.
Çevrim iflleminden kaynaklanan kur farklar› gelir tablosu ile iliflkilendirilir.” (bkz. Sermaye Piyasas›nda
Konsolide Mali Tablolara ve ‹fltiraklerin Muhasebelefltirilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤,
Madde 14: Yabanc› Ülkelerde Faaliyet Gösteren Ba¤l› Ortakl›k, ‹fltirak ve Müflterek Yönetime Tabi
Ortakl›klar, Seri: XI, No.21).

lerin – ana iflletme ile organik ba¤› olmayan – finansal tablolar›n›n ana iflletmenin faaliyette bulundu¤u ülkenin
para birimi cinsinden ifade edilmesinde kullan›lacak yöntem cari kur oran›
yöntemi olup, ayn› maddede konu ile
ilgili olarak flu ifadeye yer verilmifltir:
“Parasal ve parasal olmayan yükümlülükler bilanço gününde geçerli olan piyasa kurlar› üzerinden Türk Liras›na
çevrilir. Gelir ve gider kalemleri, ifllem
gününde geçerli olan kurlar üzerinden
Türk Liras›na çevrilir. E¤er ilgili iflletme yüksek enflasyonlu bir ülkede faaliyet gösteriyorsa, bu durumda bilanço tarihinde geçerli olan piyasa kurlar›
dikkate al›n›r. Çevrim iflleminden kaynaklanan kur farklar›, konsolide bilançoda özsermaye grubu alt›nda ‘çevrim
farklar›’ hesab›nda, bunun ana ortakl›k
d›fl› paylara isabet eden k›sm› ‘Ana Ortaklik D›fl› Paylar’ hesab›nda izlenir.”
Bu noktada, flube ve ba¤›ms›z flirketler
kavram› üzerinde durmak do¤ru olacakt›r.
SPK Standartlar›’nin 14. maddesinde
ayr› bir tüzel kiflili¤e sahip olmakla
birlikte, faaliyetleri ana iflletmenin
yurtd›fl› faaliyetlerini yürütmekle görevli bulunan yabanc› iflletmelerin flube
benzeri iflletmeler oldu¤u aç›klamas›
yer almaktad›r.
Bu aç›klama, bir ölçüde, flube biçiminde organize edilmifl iflletmelerin faali-

yetlerine ›fl›k tutmaktad›r. Bu ifadeden,
flubelerin ve ana kuruluflun faaliyet
alanlar›n›n birbiriyle ilgili oldu¤u, bir
baflka deyiflle birbirini tamamlad›¤›
söylenebilir. Bu ba¤lamda, yurtd›fl›ndaki kurulufl, ana kuruluflun üretti¤i
ürünleri pazarlayan bir firma olabilece¤i gibi, ana kurulufl ad›na üretim faaliyetinde de bulunabilir.
Di¤er yandan, yurtd›fl›nda faaliyette
bulunan ba¤›ms›z iflletmelerin ise, ana
kuruluflla organik ba¤lar› olmas›na
ra¤men, faaliyet alanlar› farkl›d›r. 11
Türkiye Muhasebe Standartlar›’nda ise
konuya “kur de¤iflim etkilerinin muhasebelefltirilmesi” bafll›¤› alt›nda 12 No
lu Standart’da de¤inilmektedir.
“Raporlayan iflletmenin ayr›lmaz parças›n› oluflturan yabanc› ülkelerdeki
faaliyetler” bafll›¤› alt›nda 23., 24. ve
25. maddelerde parasal – parasal olmayan yöntem aç›klanm›flt›r. 25. maddede ifllem tarihindeki kurlar yerine ortalama döviz kurunun da kullan›labilece¤i belirtilmifltir.
Ayn› standart’›n “yabanci ülkelerdeki
iflletmeler” baslikli 26. maddesinde ise;
“Türkiye’deki ana kuruluflun finansal
tablolar›na dahil edilmek üzere yabanc› ülkelerdeki iflletmelerin finansal tablolar›n›n Türk Liras›na dönüfltürülmesinde afla¤›daki yöntemler kullan›l›r:
a) Parasal ve parasal olmayan varl›klar
ve borçlar dönem sonu kapan›fl kuru

11 “Ba¤›ms›z yabanc› iflletmeler, esas itibariyle faaliyet gösterdikleri ülkelerde borçlanma, üretimde
bulunma, harcama yapma anlam›nda ba¤›ms›z hareket etme kabiliyetine sahip olup, döviz kurundaki
de¤iflikliklerin hem bu ortakl›¤›n hem de ana ortakl›¤›n gelecekte beklenen nakit ak›mlar› üzerine
do¤rudan bir etkisi bulunmamaktadir” (bkz. Age.).

üzerinden çevrilir.
b) Gelir ve gider kalemleri ifllem tarihindeki kurlar esas al›narak Türk
Liras›na çevrilir. Ancak yabanc› ülkelerdeki iflletmeler yüksek enflasyon dönemlerinde bulunan ülkelerin
para birimiyle finansal tablolar›n›
haz›rl›yorlarsa bu durumda gelir ve
gider kalemleri dönem sonu kapan›fl
kuru ile Türk Liras›na çevrilir.
c) a ve b’deki Türk Liras›na dönüfltürme ifllemleri s›ras›nda ortaya ç›kan
tüm kur farklar› net yat›r›m elden
ç›kar›l›ncaya kadar kar ve zarara
yans›t›lmaz, öz sermaye içerisinde
yer al›r.”
görüflüne yer verilmifltir.
“Yabanc› ülkelerdeki iflletmeler” kavram›, SPK Standartlar›’n›n 14. maddesinde sözü edilen ba¤›ms›z yabanc› iflletmeler kavram›na karfl› gelmekte
olup, aynen SPK Standard›’nda oldugu
gibi, Türkiye Muhasebe Standartlar›’nda da bu tür iflletmelerin finansal
tablolar›n›n dönüfltürülmesinde cari
kur oran› yönteminin kullan›lmas› öngörülmektedir.
4. Kur De¤iflim Etkilerinin
Muhasebelefltirilmesi Üzerine Örnek
Uygulama
Daha önceki bölümde de belirtildi¤i
gibi, gerek kur de¤iflim etkilerinin muhasebelefltirilmesi hakk›ndaki 12 No lu
Türkiye Muhasebe Standard›’nda gerekse Sermaye Piyasas›nda Konsolide
Mali Tablolara ve ‹fltiraklerin Muhasebelefltirilmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar
Hakk›ndaki Tebli¤’in 14. maddesinde,
yabanc› ülkelerde faaliyette bulunan

iflletmelerin finansal tablolar›n›n Türk
Liras›na çevrilmesinde cari kur oran›
ve parasal-parasal olmayan kalemler
yönteminin kullan›lmas› öngörülmüfltür. Her iki Standart’da da cari kur oran› ve parasal–parasal olmayan kalemler yönteminin kullan›lmas›n› gerektiren durumlar ayn›d›r. Buna göre, e¤er
yabanc› ülkede faaliyette bulunan kurulufl ana iflletmeden ba¤›ms›z ise, cari
kur oran› yöntemi, yabanc› kuruluflun
ana kuruluflun flubesi niteli¤inde oldu¤u durumlarda ise parasal–parasal olmayan kalemler yöntemi kullan›lacakt›r.
Bu bölümde, parasal-parasal olmayan
kalemler yöntemi örnek uygulama yard›m›yla aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.
4.1. Parasal – Parasal Olmayan K a lemler Yöntemi Üzerine Örnek Uygulama
Merkezi ‹stanbul’da bulunan “Y” firmas›n›n Almanya’da 100 %’u kendisine ait olan bir yan kurulusu bulunmaktad›r. Muhasebe kay›tlar› “euro” cinsinden tutulan Almanya’daki firman›n
31 Aral›k 20X2 tarihi itibariyle finansal tablolar› afla¤›da gösterilmektedir.
Almanya’daki firmanin finansal tablolar›n›n ana firman›n finansal tablolar›yla konsolide edilebilmesi için “euro”dan Türk Liras›na çevrilmesi gerekmektedir.
Almanya’da bulunan kurulufl – ayr› bir
tüzel kiflili¤e sahip olmakla birlikte –
ana kuruluflun yurtd›fl› faaliyetlerini takip etmekle görevli oldu¤undan, flube
statüsünde oldu¤u gerekçesiyle, finansal tablolar›n dönüfltürülmesinde gerek

12 No lu Türkiye Muhasebe Standard› gerekse Sermaye Piyasas› Kurulu Muhasebe Standard›’n›n 14. maddesi uyar›nca parasal-parasal olmayan kalemler yöntemi kullan›lacakt›r.
Alman Firmas›
31 Aral›k 20X2 Tarihli Bilançosu
Kasa
Alacaklar, net
Stoklar
Makina, Cihaz ve
Ekipmanlar
Birikmis Amortismanlar
Aktif Toplam›
K›sa Vadeli Ticari
Borclar
Ödenecek Vergiler
Sermaye
Dönem Kar› (Zarar›)
Pasif Toplam›

-

Euro
50,000 Euro
120,000 Euro
200,000 Euro
100,000 Euro
20,000 Euro
450,000 Euro
100,000 Euro
25,000 Euro
250,000 Euro
75,000 Euro
450,000 Euro

Döviz Kurlar›
31 Aral›k 20X2 tarihinde cari döviz kuru:
1 Euro
31 Aral›k 20X1 tarihinde cari döviz kuru:
20X2 y›l›nda ortalama döviz kuru:
Sermayenin ödendi¤i tarihteki döviz kuru:
Makina, Cihaz ve Ekipmanlar›n sat›nal›nd›¤›
tarihteki döviz kuru:
31 Aral›k 20X2 tarihi itibariyle elde olan stoklar›n
sat›n al›nd›¤› tarihteki döviz kuru:
31 Aral›k 20X1 tarihi itibariyle elde olan stoklar›n
sat›nal›nd›¤› tarihteki döviz kuru:

1,500,000 TL
1,200,000 TL
1,300,000 TL
1,100,000 TL
1,100,000 TL
1,400,000 TL
1,175,000 TL

Alman Firmas›
31 Aral›k 20X2 Tarihli Gelir Tablosu
Sat›fllar
Sat›fllar›n Maliyeti:
Dönem Bafl› Stoku

(+) Dönem ‹çi Al›fllar

(-) Dönem Sonu Stoku
Brüt Sat›fl Kar› (Zarar›)
Faaliyet Giderleri

Euro

Döviz Kuru

TL

1,200,000 Euro O

1,300,000 TL

1,560,000,000,000 TL

50,000 Euro T

1,175,000 TL

58,750,000,000 TL

200,000 Euro T

1,400,000 TL

1,100,000 Euro O
950,000 Euro

1,300,000 TL

250,000 Euro

1,430,000,000,000 TL

280,000,000,000 TL

1,208,750,000,000 TL

351,250,000,000 TL

Pazarlama Giderleri

80,000 Euro O

1,300,000 TL

104,000,000,000 TL

Amortisman Giderleri

20,000 Euro T

1,100,000 TL

22,000,000,000 TL

Genel Yönetim Gid.

Toplam Faaliyet Gid.

Faaliyet Kar› (Zarar›)
Gelir Vergisi

Net Gelir

55,000 Euro O

155,000 Euro
95,000 Euro

20,000 Euro O

75,000 Euro

1,300,000 TL

1,300,000 TL

71,500,000,000 TL

197,500,000,000 TL

153,750,000,000 TL

26,000,000,000 TL

127,750,000,000 TL

Bu yöntemde, gelir tablosu hesaplar›ndan dönem bafl›, dönem sonu stoklar› ile
amortisman gideri d›fl›ndaki bütün kalemler 20X2 y›l› ortalama döviz kurlar› kullan›lmak suretiyle TL’s›na çevrilmifltir. Amortisman giderinin çevrilmesinde ise,
amortisman konusu sabit k›ymetin aktife al›nd›¤› tarihteki döviz kuru kullan›lm›flt›r.
Gelir tablosunun dönüfltürülmesinden sonraki aflamada bilanço hesaplar› dönüfltürülecektir.

Alman Firmas›
31 Aral›k 20X2 Tarihi itibariyle Raporlama Para Birimine Dönüfltürülmüfl Bilanço
Kasa
Alacaklar, net
Stoklar
Makina, Cihaz ve
Ekipmanlar
Birikmifl Amortis.
Aktif Toplam›
K›sa Vadeli Ticari
Borçlar
Ödenecek Vergiler
Sermaye
Dönem Kar› (Zarar›)
Birikmifl Cevrim
Düzeltme Hes.
Pasif Toplam›

Euro
50,000 Euro C
120,000 Euro C
200,000 Euro T
100,000 Euro T
- 20,000 Euro T
450,000 Euro
100,000 Euro C
25,000 Euro C
250,000 Euro T
75,000 Euro
450,000 Euro

Döviz Kuru
1,500,000 TL
1,500,000 TL
1,400,000 TL

TL
75,000,000,000 TL
180,000,000,000 TL
280,000,000,000 TL

1,100,000 TL 110,000,000,000 TL
1,100,000 TL - 22,000,000,000 TL
623,000,000,000 TL
1,500,000 TL
1,500,000 TL
1,100,000 TL

150,000,000,000 TL
37,500,000,000 TL
275,000,000,000 TL
127,750,000,000 TL
32,750,000,000 TL
623,000,000,000 TL

Raporlama para birimi olan TL’s›na dönüfltürülmüfl bilançoda görüldü¤ü üzere,
stoklar, sabit varl›klar, birikmifl amortismanlar ve sermaye hesab› tarihsel, bunlar›n d›fl›nda kalan kalemler ise hesap dönemi sonundaki döviz kurlar› kullan›larak dönüfltürülmüfltür.
Bilanço kalemleri aras›nda yer alan birikmifl çevrim düzeltme hesab› ise dönüfltürüm iflleminden kaynaklanan kar veya zarar›n kaydedildi¤i bir hesapt›r.12 Bu
hesaba kaydedilecek tutar, aktif ve pasif toplam›n› birbirine eflitleyecek “plug”
ifllevi görmektedir.
Bu örnekte, finansal tablolar›n TL’s›na dönüfltürülmesinden dolay› Almanya’daki flube 32,750,000,000 TL tutar›nda ek bir kredi sa¤lam›flt›r. Dönüfltürüm ifllemi sonucu ortaya ç›kan bu tutar, ertelenmifl bir kazanç olarak da düflünülebilir. 13
Bu tutar›n ortaya ç›kmas› döviz kurlar›n›n de¤iflmesinden kaynaklanm›flt›r.
12 Çevrim düzeltme hesab›n›n bilançoya kaydedilmesinin nedeni, düzeltmenin firman›n cari
faaliyetlerinden ba¤›ms›z olmas›d›r. Borç veya alacak bakiyesi veren bu hesaba, sermaye hesab› alt›nda
genellikle ödenmifl sermaye ve önceki y›llara ait karlar aras›nda yer verilmektedir
(bkz. Baker, Lembke, King, 1996, s. 690)
13 Bkz. Skousen, Stice, Stice (1998), s. 1200

5. Sonuç
Bu makalede, yabanc› para birimi cinsinden haz›rlanan finansal tablolar›n
raporlama para birimine dönüfltürülmesinde kullan›lan yöntemler, çeflitli
muhasebe standartlar› içindeki yerleri
itibariyle incelenmifltir.
Amerikan, SPK, Türkiye ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’nda cari
kur oran› ve parasal-parasal olmayan
kalemler yöntemlerinin kullan›lmasi
öngörülmektedir. Bununla beraber,
Amerikan Genel Kabul Görmüfl Muhasebe Standartlar›’nda (US-GAAP), söz
konusu bu yöntemlerin seçiminde belirleyici olan kriterler di¤er muhasebe
standartlar›nkinden farkl›d›r. Amerikan Muhasebe Standartlar›’na göre,
yurtd›fl›nda faaliyette bulunan iflletme,
finansal tablolar›n› bulundu¤u ülkenin
para birimi cinsinden düzenliyorsa, dönüfltürüm iflleminde cari kur oran› yönteminin kullan›lmas› gerekmekte olup,
bu yönteme göre finansal tablolarda
yer alan kalemler, dönem sonu döviz
kurlar›, bir baska deyiflle cari döviz
kurlar› kullan›larak raporlama para birimine dönüfltürülecektir. Öte yandan,
yurtd›fl›nda faaliyette bulunan kuruluflun finansal tablolar›n›n, dolar cinsinden düzenlenmesi durumunda ise, dönüfltürüm iflleminde dönem sonu ve tarihsel döviz kurlar› birarada kullan›lacakt›r.
Ülkemizde geçerli olan Muhasebe
Standartlar› uyar›nca, cari kur oran›
yönteminin kullan›lmasina yurtd›fl›nda
yerleflik kuruluflun, ana kurulufltan ba¤›ms›z bir iflletme olmas› durumunda

izin verilmifl; yurtd›fl›ndaki kuruluflun
ana iflletmeye ba¤l› olmas› halinde ise,
parasal-parasal olmayan kalemler yönteminin kullan›lmas› benimsenmifltir.
Bu bak›mdan, gerek 12 No lu Türkiye
Muhasebe Standard› gerekse Sermaye
Piyasas› Kanunu’na tabi kurulufllar›n
kulland›klar› muhasebe standard›,
Uluslararas› Muhasebe Standartlar›’n›n bu konudaki düzenlemeleriyle
bütünlük içindedir.
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MUHASEBE AÇISINDAN VARLIK YA DA
G‹DER UNSURU OLARAK ‹NSAN
KAYNA⁄I
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Kocaeli Üniversitesi ‹flletme Bölümü Ö¤retim Üyesi

1- G‹R‹fi
ünümüz iflletmelerinde üretim faktörleri aras›nda yer alan insan kaynaklar›na di¤er üretim faktörlerinden daha fazla önem verilmeye bafllanm›fl ve
iflletmelerin etkinliklerini ve verimliliklerini artt›rabilmek için, bünyelerindeki insan kaynaklar›na ayr› bir önem vererek etkin bir insan kayna¤› yönetimi ve planlamas› oluflturmalar› zorunlu hale gelmifltir. Bu noktada da insan kaynaklar›n›n muhasebelefltirilmesi konusu gündeme gelmifltir. Buna ba¤l› olarak da
insan kayna¤›n› ifade eden ve iflletmelerin verimliliklerini ve etkinliklerini artt›rmalar›nda önemli flartlardan biri olan “emek faktörü” nün birinci s›rada ele al›nmas› fleklinde bir görüfl de gündeme gelmifltir.1
‹nsan kaynaklar›n›n muhasebelefltirilmesi konusu 1960’l› y›llarda ilk kez gündeme gelmifl, 1970’li y›llarda bu konuyla ilgili çal›flmalar›n yo¤unluk kazand›¤› görülmüfltür. Daha sonras›nda ise bu konu biraz terkedilmifl, ancak son y›llarda
ekonomik bak›fl›n bilgi ekonomisi temelinde geliflmesine paralel olarak yeniden
gündeme gelmifltir.

2- ‹NSAN KAYNA⁄I KAVRAMI
Toplumu oluflturan kiflilerin üretim döngüsü içinde bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanarak mal veya hizmet üretim kapasiteleri insan kayna¤› olarak adland›r›lmaktad›r.2 ‹nsan kaynaklar›, hem ülkenin hem iflletmenin hayat›nda önemli rol
oynayan bir unsurdur. Ülke aç›s›ndan bak›ld›¤›nda insan kayna¤›, sosyo-ekonomik geliflme aç›s›ndan bilgi, beceri, ve deneyimlerini ortaya koyan ve etkin bir
flekilde kullanan unsurdur.
‹flletme aç›s›ndan insan kayna¤› terimi en üst yönetim düzeyinden en alt kademedeki vas›fs›z personele kadar tüm çal›flanlar› kapsamaktad›r.3 Bu kapsama alan›
henüz iflletme d›fl›nda olan ama gelecekte o iflletmede çal›flabilme olas›l›¤› olan
1
2
3

Randall S.SCHULER, Personel and Human Resources Management, 2 nd Edition, West Publishing
Comp., S-I Paul, Minnesota 1984, s.14.
Henry L.DAHL, “Human Resource Cost and Benefit Analysis: New Power For Human Resource
Approaches”, Human Reosurce Approaches Planning, Vol.11,No.2,1988,s.69.
Michael H MESCON-Courtland L.BOVEE-John V.THILL, Business Today, 9 Edition, Pratice Hall Inc.,
New Jersey, 1999, s.290.

potansiyel iflgücünü de içine alacak flekilde geniflletilebilir.
Bir iflletmede rekabet gücünün artt›r›lmas›nda insan kayna¤› ile ilgili tüm
kararlarda hata olas›l›¤›n› en aza indirilmesi büyük önem tafl›r. Farkl› kültürel ve sosyal yap›lardan gelen birçok
insan› iflletmenin amaçlar› do¤rultusunda etkin ve verimli bir flekilde çal›flt›r›lmas› iflletmenin gelece¤inin garanti alt›na al›nmas› anlam›na gelir. Bunu
baflarman›n yolu da iflletmenin tüm bölümlerinin birbiriyle uyumlu bir flekilde bu konuya ayn› önemi vererek çal›flmalar›ndan geçmektedir. Bu birlikteli¤in üretti¤i bilgilerle de iflletme, insan
kaynaklar›n› planlayarak kendi verimlili¤ini ve etkinli¤ini artt›rabilecektir.
‹flletme aç›s›ndan bak›ld›¤›nda insan
kayna¤›, fiziksel sermayeden çok bilgi,
beceri ve deneyimli insanlar olarak ele
al›nd›¤›nda önemli yat›r›mlar›n yap›lmas› gereken bir sermaye kalemidir.
‹flletmeler insanlar› ifle al›rken, yükseltirken ve e¤itirken para harcarlar ki bu,
onlar›n insan kaynaklar›na yat›r›m›d›r
4.

‹flletme insan kaynaklar›na di¤er kaynaklardan daha çok para harcar, bu da
onun bir varl›k olarak de¤erlenmesi sonucunu ortaya ç›kar›r. Ayr›ca di¤er
kaynaklar›na harcad›¤› para gider olarak alg›lan›rken, insan kayna¤›na harcanan para gelecekte elde edilecek fay4
5
6
7
8

dalar› beraberinde getirecektir ki, bu da
iflletmenin verimlili¤i ve etkinli¤i ile
do¤rudan iliflkilidir 5.

3- MUHASEBE AÇISINDAN VARLIK
YA DA G‹DER UNSURU OLARAK
‹NSAN KAYNA⁄I
‹flletmelerin önemli üretim faktörlerinden biri olan insan kaynaklar›n›n, muhasebe aç›s›ndan bir varl›k m›, yoksa
bir gider mi oldu¤u konusunda hâlâ
tam bir görüfl birli¤ine var›lamam›flt›r.
6 Geleneksel muhasebe sistemlerinde
insan kaynaklar›n›n bir gider oldu¤u ve
bu kaynaklara yap›lacak yat›r›mlar›n
da gider kalemi olarak finansal tablolarda gösterilmesi gerekti¤i görüflü hakimdir. Modern anlamda ise iflletmelerdeki insan kaynaklar›n›n varl›k oldu¤u, insan kayna¤› için yap›lan harcamalar›n iflletmelerin gelece¤i için bir
yat›r›m oldu¤u fikri kabul edilir hale
gelmifltir 7.
Afla¤›da her iki görüfle iliflkin olarak
bilgiler verilmifl ve k›sa bir de¤erlendirme yap›lm›flt›r.
a- Modern Yaklafl›m: Varl›k Olarak
‹nsan Kayna¤›
Bir unsurun varl›k olarak kabul edilebilmesi için flu üç temel kriter göz önüne al›nmal›d›r. 8
• Gelecekte kullan›labilme potansiyeline sahip olmal›d›r,

Seval Kardefl SEL‹MO⁄LU, ‹nsan Kaynaklar› Muhasebesi, Anadolu Üniversitesi Bas›mevi, Eskiflehir,
s.11.
SEL‹MO⁄LU, a.g.e., s.12.
Gary BLAU, Human Resources Accounting, First Edition, Highlights of the Literature 6, Work in
American Institute Inc., Scarsdale, New York, 1978, s.13
SEL‹MO⁄LU, a.g.e., s.12-13.
Eric G.FLAMHOLTZ, “Human Resources Accounting: A Review of Theory and Research”, Journal of
Management Studies 11, February 1974, s.44

• Parasal birimle ifade edilebilmelidir,

• Muhasebe biriminin veya iflletme sahibinin kontrolünde olmal›d›r.

‹nsan kayna¤›n›n varl›k olarak kabul
edilebilece¤ini savunanlar iddialar›n›
flu flekilde oluflturmufllard›r. Son zamanlarda iflletme çal›flanlar›n›n, çal›flt›klar› iflletmelerde y›llarca ayr›lmaks›z›n kalmalar› insan varl›klar›na sahip
olunmad›¤› yolundaki görüflleri zay›flatm›flt›r. Ayr›ca günümüzde iflletmeler, insan gücüne dayal›, hizmet içi e¤itime a¤›rl›k veren ve personel gelifltirmeye yönelik politikalar izlemeye yönelmifllerdir. Bu da onlar›n insan kaynaklar›n›n önemini kavray›p onlar› iflletmenin birer varl›¤› olarak kabul ettiklerini ve bu ba¤lamdaki programlara
yapt›klar› yat›r›mlar› da gider olarak
de¤il de, varl›¤›n de¤erini artt›r›c› yönde yat›r›mlar olarak kabul etmelerine
yol açm›flt›r. 9
Bu noktada insan varl›klar› e¤er varl›k
olarak kabul edilecekse, üç temel soru
gündeme gelmektedir ki bunlar;10
• Varl›klar olarak kabul edilip sermayeye eklendi¤inde maliyetleri ne olmal›d›r?
• Bu maliyetler nas›l amortize edilebilir?

• Hangi koflullarda bu varl›klar zarar
yaz›labilir?

ru Olarak ‹nsan Kayna¤›
Bir unsurun varl›k olarak kabul edilmesi için daha önce konu edilen üç temel kriterden hareketle insan kaynaklar›n›n varl›k say›lamayaca¤›n› savunan karfl›t görüfllere göre; varl›¤›n tan›m›nda sahip olmak gibi bir unsur yatarken, insan kaynaklar› aç›s›ndan olaya bak›ld›¤›nda iflletme insan kaynaklar›na sahip de¤ildir. Ayn› zamanda iflletmede çal›flanlar her an için iflletmeden ayr›labilece¤i için, iflletmenin kârl›l›¤›n›n devam ettirilmesinde de yeterli güvenirlili¤i sa¤lamamaktad›r. Bu
sebepten dolay› muhasebeciler insan
kaynaklar›n›n de¤erlenmesindeki sistemi oluflturmada ve gelifltirmede yetersiz kalabilirler. Yine bu ba¤lamda insan kayna¤›n›n varl›k say›lamayaca¤›
aç›s›ndan baflka nedenler de ortaya
at›lm›flt›r.11 fiöyle ki; insan kayna¤›na
sürekli olarak amortisman ay›rmak ve
yenilemek onun faydas›n› azaltacakt›r.
Bu da çal›flanlar›n tahmini çal›flma de¤erine eklenecek ve bilançodaki net
varl›k de¤erinin etkinli¤ini olumsuz etkileyecektir. Sonuç olarak; kimi muhasebe çevrelerince insan kayna¤› maliyetlerinin her ne kadar di¤er giderlerden farkl›l›k gösterdi¤i kabul edilse de
yine de varl›k olarak kabul edilebilmesi için yeterli neden say›lamaz görüflündedirler.

b- Geleneksel Yaklafl›m: Gider Unsu-

9 SEL‹MO⁄LU, a.g.e.,s.14.
10 BLAU, a.g.e., s.3.
11 F.A. NICHOLLS, Human Assets Accounting, Certified Accountants, England, June 1975, s.323.

4- SONUÇ
‹flletmelerin bir bütün olarak de¤erlendirildi¤i günümüzde büyük pay› olan
insan kaynaklar›, muhasebe sistemlerinde oldukça genifl yer tutmaya bafllam›flt›r. Bu durum iflletmelerde insan
kayna¤›n›n hangi etkinlikte kullan›ld›¤›n›, de¤erindeki de¤iflimlerinin ne
yönde oldu¤unun izlenmesinde ve iflletmenin di¤er varl›klar› aras›na dahil
edildi¤inde verimlili¤i hangi ölçüde etkiledi¤inin tespitinde yönetime ve di¤er bilgi kullan›c›lar›na büyük yararlar
sa¤lamaktad›r.
Geçmiflte iflletmelerde maliyetlerin
azalt›lmas› daima ön planda olan bir
konuydu ve bu amaç do¤rultusunda da
ilk akla gelen maliyet unsuru da insan
kayna¤› idi. Oysa insan kaynaklar›n›n
gelecekte iflletmeye kataca¤› de¤er göz
önüne al›nd›¤›nda uygulaman›n yanl›fll›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Üstelik insan
kayna¤› bir maliyet unsuru de¤il, bir
varl›k olarak alg›lanmal›d›r ki iflletmenin bu kayna¤a iliflkin yapt›¤› harcamalar bir yat›r›m olarak kabul edilebilsin. ‹flte günümüzde art›k de¤iflen iflletme yap›lar› ve daha modern düflünceye
sahip yönetimlerle insan kaynaklar›,
bu düflünce ba¤lam›nda iflletmelerde
ele al›nmaya bafllanm›flt›r. Yine bu
ba¤lamda iflletmeler, geleneksel muhasebedeki bak›fl aç›s›n› de¤ifltirerek daha modern bir yaklafl›mla muhasebe
uygulamalar›nda bu yeni bak›fl aç›lar›na ve kavramlara yer vermeye baflla-

m›fllard›r. Ayr›ca muhasebe uygulamalar› ile ilgili kurulufllar da bu konuyu
gündeme getirerek ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapmakta ve kendilerine
düflen görevi yerine getirmektedirler.
Gerçi bu uygulamalar› son y›llarda sadece geliflmifl ülkelerde görüyorsak da,
ülkemizde de bafllanmas› gerekti¤i
inanc›nday›z.
‹flletmelerin etkinli¤ini ve verimlili¤ini
artt›rma yönünde insan kaynaklar›n›n
muhasebe aç›s›ndan ele al›narak irdelenmesi ve bu konudaki bilgilerin finansal tablolar arac›l›¤›yla bilgi kullan›c›lar›na sunulmas› önemi göz ard›
edilemeyecek bir konudur. Bu konu di¤er ülkeler aç›s›ndan ne kadar önemli
ise Ülkemiz aç›s›ndan da o kadar
önemli bir konudur. Özellikle de muhasebe uygulama ve standartlar›n›n yap›land›r›ld›¤› bir ortamda Ülkemizdeki
iflletmelerin bu konuyu dikkate almas›
ve uygulamaya koymas›, yeniden yap›lanmaya büyük katk› sa¤layacakt›r.
Sonuç olarak, insan kaynaklar› varl›k
olarak kabul edilip muhasebelefltirilecek olursa bu, iflletmenin lehine bir durum yarat›r. Çünkü iflletmede çal›flanlar yapt›klar› iflten daha büyük tatmin
elde ederek ifllerinde daha yarat›c›
olurlar. Ekonomideki kaynaklar›n da¤›l›m› daha etkin olarak yap›labilir, yönetim ve yat›r›mc›lar için daha gerçekçi bilgiler üretilmifl olur. ‹flletmenin yat›r›mlar›n›n devinim h›z› ve firma de¤eri daha da yükselir .

12 Michael H.GILBERT, “The Asset Value of Human Organization”, Management Accounting, No:52,
July 1970, s.26.

YARARLANILAN YAYINLAR
• BLAU,Gary; Human Resources Accounting, First Edition, Highlights of
the Literature 6, Work in American
Institute Inc., Scarsdale, New York,
1978.
• DAHL, Henry L.; “Human Resource
Cost and Benefit Analysis: New Power
For Human Resource Approaches”,
Human Reosurce Approaches Planning, Vol.11,No.2,1988.
• FLAMHOLTZ,Eric G.; “Human Resources Accounting: A Review of Theory and Research”, Journal of Management Studies 11, February 1974.
• GILBERT,Michael H.; “The Asset
Value of Human Organization”, Mana-

gement Accounting, No:52, July 1970.

• MESCON, Michael H -Courtland
L.BOVEE-John V.THILL,; Business
Today, 9 Edition, Pratice Hall Inc.,
New Jersey, 1999.
• NICHOLLS,F.A.; Human Assets Accounting, Certified Accountants, England, June 1975.
• SCHULER,Randall S.; Personel and
Human Resources Management, 2 nd
Edition, West Publishing Comp., S-I
Paul, Minnesota 1984.
• SEL‹MO⁄LU, Seval Kardefl; ‹nsan
Kaynaklar› Muhasebesi, Anadolu Üniversitesi Bas›mevi, Eskiflehir.

21. YÜZYILIN BAfiINDA MUHASEBE
MESLE⁄‹N‹ ETK‹LEYEN GEL‹fiMELER VE
GELECE⁄E YÖNEL‹K DE⁄ERLEND‹RMELER
Yrd. Doç. Dr. fiaban UZAY
Erciyes Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi,
‹flletme Bölümü
“Biz her gün bilginin yararl› olan›n› aramak zorunday›z”1

S

1.G‹R‹fi
on y›llarda literatürde s›kça rastlan›lan; “yeni muhasebe kültürü”, “uluslararas› muhasebecilik”, “muhasebe mühendisli¤i”, “muhasebe yönetimi”,
“muhasebe tekni¤inde geliflmeler”, “mesle¤in yeniden düzenlenmesi (reengineering)” gibi kavramlar ve konular bize muhasebenin bir de¤iflim süreci içerisinde oldu¤unu göstermektedir. Teknoloji, globalleflme, artan rekabet iflletmeleri sürekli de¤iflime zorlamaktad›r. Dolay›s›yla muhasebenin de de¤iflen ve geliflen yeni koflullara uyum sa¤lamas› gerekmektedir.
‹çinde bulundu¤umuz yüzy›lda karfl› karfl›ya geldi¤imiz teknolojik geliflmeler ve
küreselleflmeden en fazla etkilenenlerin bafl›nda muhasebeciler gelmektedir. Dolay›s›yla muhasebecilerin sorumluluklar› sürekli olarak artmakta ve onlara yeni
roller üstlenmelerini sa¤layacak bir düzenin oluflmas› yönünde çal›flmalar giderek önem kazanmaktad›r 2. Gelecekte muhasebe mesle¤inin bugünkünden daha
etkin bir konumda olmas›n› istiyor isek, baflta muhasebeciler olmak üzere ilgili
kifli ve kurumlar›n flimdiden de¤iflim sürecini bafllatmas› gerekmektedir.
Bu düflüncelerden hareketle çal›flmam›zda, son y›llarda muhasebeyi etkileyen
bafll›ca geliflmeler incelenecek ve yapt›¤›m›z bir alan araflt›rmas›n›n sonuçlar›ndan da yararlanarak ülkemizde muhasebe mesle¤inin gelece¤ine iliflkin de¤erlendirmelerde bulunulacakt›r. Çal›flma bafll›ca iki k›s›mdan oluflmaktad›r. Birinci k›s›mda son y›llarda yaflanan baz› geliflmelerin muhasebeyi etkileme yönü incelenecek, ikinci k›s›mda ise, literatür ve araflt›rma sonuçlar›ndan yararlanarak ülkemizde muhasebe mesle¤inin gelece¤ine yönelik de¤erlendirmelerde bulunulacakt›r.
1
2
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2. MUHASEBEY‹ ETK‹LEYEN GEL‹fiMELER
‹flletmeler sürekli de¤iflen çevre flartlar› içerisinde faaliyet göstermektedirler.
Bu süreç, iflletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmek için sahip olmalar›
gereken bilgiler geçerlili¤ini her gün
azaltmakta, yeni bilgiye sahip olmak,
pozisyonu korumak ve ilerletmek aç›s›ndan önem kazanmaktad›r. ‹flletmeleri de¤iflime zorlayan faktörler genel
olarak flunlard›r 3: de¤iflen müflteri istek ve ihtiyaçlar›, teknolojik yenilik
(innovation), endüstri yap›s› ve ürün
yaflam süresinde de¤iflimler, ekonomik
krizler, yasal de¤ifliklikler, pazar ve rekabetçi güçler ile özellefltirmedir.
-Yukar›da belirtilen faktörler ayn› zamanda muhasebe mesle¤ini de etkilemektedir. Biz son y›llarda muhasebe
mesle¤ini de¤iflik yönlerden daha fazla etkisi oldu¤unu düflündü¤ümüz dört
temel alandaki geliflmeleri incelemeyi
uygun bulduk. Bu geliflmeler; küreselleflme, teknolojik ilerleme, finansal
skandallar ve ekonomik krizlerdir.
2.1. KÜRESELLEfiME VE
MUHASEBE MESLE⁄‹
Sermaye piyasalar›n›n genifllemesi, s›n›r ötesi yat›r›mlar›n artmas›, uluslararas› ticaretin büyümesi anlam›nda globalleflme, hemen hemen bütün endüstrileri etkilemifl, bireylere tek bir dünyada yaflad›¤›m›z› ve çal›flt›¤›m›z› ha3
4

t›rlatm›fl ve ülkelerin ekonomik, sosyal
ve politik s›n›rlar›n› açmas›na yol açm›flt›r. Globalleflme bilgiye dayal› ekonominin geliflmesini h›zland›rm›fl,
dünya genelinde muhasebecilere, yat›r›mc›lara ve iflletmelere yeni f›rsatlar
getirmifltir. Muhasebe mesle¤i aç›s›ndan globalleflmenin etkileri üç grupta
özetlenebilmektedir 4. Globalleflme;
a) Global düflünmeyi ö¤retmifltir:
Bundan dolay›, muhasebecilerin görevlerinin kapsam› geliflmifltir. Örne¤in; say›lar› gittikçe artan çal›flanlara ve müflterilere yard›m, birleflmeler, ortakl›klar, di¤er ülkelerin
hukuk kurallar›n› ö¤renmek, kompleks iflletme faaliyetlerini yönlendirmek, risk yöneticisi olarak faaliyet
göstermek, teknolojiyi daha etkin
kullanmak, yeni finansal ölçümleri
sunmak gibi.
b) Ortak bir iflletme dili gelifltirme ihtiyac›n› aç›¤a ç›karm›flt›r: Bundan
dolay› örne¤in, muhasebe ve denetim standartlar›n›n yak›nsamas›
(convergence) gündeme gelmifltir.
c) Bilgi ihtiyac›nda patlamaya yol açm›flt›r: Bilgi ihtiyac› ve kapsam› genifllemifltir. Örne¤in; iflletmenin yeni finansal göstergeleri, kurumsal
yönetim, ulusal bütçeler, enflasyon
oranlar›, iflletmenin borç düzeyi ve
iflletmenin gelecekte de yaflama kabiliyetine etki eden faktörler gibi.

Mahmut TEK‹N, Muammer ZERENLER, Mehmet YILDIZ, “‹flletmelerde Biliflim Teknolojileri Kullan›m›n›n Örgütsel Yap›daki De¤iflime Etkileri”, Kocaeli Üniversitesi, ‹.‹.B.F., II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve
Yönetim Kongresi, Bildiriler Kitab›, 17-18 May›s 2003, Derbent-‹zmir, ss.638-640.
Aki FUJINAMA, “Globalization and The Role of The Accounting Profession in The 21st Century”, The
16th World Congress of Accountants, Hong Kong, November 18-21, 2002.

Ancak, globalleflmenin muhasebeye
etkileri bütün ülkelerde ayn› düzeyde
olmam›flt›r. Çünkü muhasebe içinde
bulundu¤u çevre taraf›ndan flekillenmektedir. Ülkelerin muhasebe geliflim
modelleri birbirinden farkl›d›r. Bu modelleri belirleyen de¤iflkenler ise; iflletmeler ile sermaye sa¤layanlar aras›ndaki iliflkiler, di¤er ülkelerle politik ve
ekonomik ba¤lar, yasal yap›, enflasyon
seviyesi, iflletmelerin boyutu, karmafl›kl›¤›, yöneticilerin ve mali çevrelerin
geliflmifllik düzeyi ve ülkenin genel
e¤itim seviyesidir 5.
Bununla birlikte globalleflme süreci
içerisinde tüm muhasebe sistemlerinin
birbirine benzeyece¤i tahmin edilmektedir. Muhasebenin uluslararas›laflmas›
ile ilgili olarak çeflitli kurulufllar (Birleflmifl Milletler, OECD, ASEAN, IMF
gibi) çal›flmalar yapmaktad›rlar 6. Bu
tür görüfller uluslararas› muhasebe
standartlar› (UMS) hareketine h›z kazand›rm›flt›r. Özetlersek, global leflme
uluslararas› muhasebe standartlar›n›n
genifl bir kesim taraf›ndan kabulünü
5
6
7

8
9

kolaylaflt›rm›fl, di¤er yandan mevcut
finansal raporlama sürecinin yeniden
sorgulanmas›na yol açm›flt›r.

2.1.1. Ortak Muhasebe Dili: Uluslarararas› Muhasebe Standartlar›
Son y›llarda Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)’nin (International Financial Reporting Standards – IFRS), uluslararas› kabul görmüfl standartlar› seti olarak kabul edilmesi konusunda bir e¤ilim yaflanmaktad›r 7. AB’nin, ABD’nin, Avustralya’n›n, ‹ngiltere ve Galler’in, Kanada’n›n, Yeni Zellanda’n›n vb. ülkelerin
2005 y›l›ndan itibaren bu standartlar›
kabul etmeleri de söz konusu e¤ilimin
bir sonucudur 8. Avrupa ülkelerinde
UFRS’nin uygulanmas› bir evrimdir.
AB’de 7000 sermaye piyasas› flirketi
bu standartlar› uygulamaya geçirecektir 9.
Türkiye’de ise, Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK), uluslararas› muhasebe
standartlar› oluflturma sürecini bafllatm›fl olup; “Sermaye Piyasas›nda Mu-

‹dil KAYA, “FASB-IASB Anlaflmas› ve Global Finansal Muhasebe Standartlar›na Do¤ru”, VI. Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 16-20 Nisan 2003.
KAYA.
IFRS, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (Internaitonal Accounting Standards Board – IASB) taraf›ndan oluflturulan standartlard›r. IASB öncesinde Uluslararas› muhasebe Standartlar› Komitesi (IASC)
1973 y›l›nda 9 ülkenin özel sektör kurulufllar›n›n kat›l›m›yla kurulmufltur. 2001 y›l›nda IASC, yeniden
yap›lanmaya girerek unvan›n›n IASB olarak de¤ifltirmifl ve standartlarda IFRS olarak an›lmaya bafllanm›flt›r. Bu standartlar›n özelli¤i ilke bazl› (principle based) olmalar›d›r. Yaflanan skandallar nedeniyle bu
yaklafl›m›n yeni durumlara cevap verme aç›s›ndan ideal yöntem oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Uygulamada
IFRS’nin ülkeler baz›nda ve flirket uygulamalar›nda da –yasal yükümlülük olmasa bile- yayg›nl›k kazand›¤› görülmektedir. Bu konuda fazla bilgi için bak›n›z: Saim ÜSTÜNDA⁄, “Global Muhasebe Standartlar›na Do¤ru”, Active Bankac›l›k ve Finans Dergisi, Say›:28, fiubat 2003, ss.6-16.
Kadir GÜRDAL, “Yeni Ekonomi Kavram› ve Yeni Muhasebe Anlay›fl›”, XXII. Türkiye Muhasebe E¤itimi Sempozyumu, 21-25 May›s 2003, Gazi Üniv. ‹:‹.B.F., ‹flletme Bölümü, Bildiriler Kitab›, s.56.
Yüksel KOÇ YALKIN, “AB ve ABD’nde Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n›n Uygulamas›na Geçifl Çal›flmalar›”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz 2003, Say›:19.

hasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”in 10 Resmi Gazetede yay›nlanmas›n› sa¤lam›flt›r. Söz konusu tebli¤in
amac› SPK Baflkan› taraf›ndan flu flekilde özetlenmektedir; “Bu tebli¤ ile,
yabanc› sermayenin ülkemize gelmesi
aç›s›ndan önemli bir kriter yerine getirilmekte, ayr›ca borsada ifllem gören
iflletmelerin uluslararas› karfl›laflt›r›labilir bir muhasebe sistemine sahip olmalar›, amaçlanmaktad›r” 11.
Ayr›ca, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK), Türkiye Muhasebe
ve Denetim Standartlar› Kurulu
(TMUDESK) taraf›ndan gelifltirilen
standartlar› benimsemifl olup, di¤er
standartlar› da uluslararas› muhasebe
standartlar›na uyumlu olarak gelifltir
meyi hedeflemektedir. TMSK’n›n bu
hedefleri gerçeklefltirmesi halinde
uluslararas› muhasebe harmonizasyonu ile ilgili de bir sorun ç›kmayacakt›r.
UFRS, as›l olarak yat›r›mc›y› bilgilendirmeyi esas ald›¤› için, sermaye piyasalar›na yöneliktir. Dolay›s›yla, bu
standartlar vergi a¤›rl›kl› muhasebe
sistemine sahip olan ülkelerin yaklafl›m› ile tam olarak örtüflmemektedir. Bu
bak›mdan K›ta Avrupa’s› ülkelerinde,
bunlar›n yaln›zca halka aç›k flirketler
taraf›ndan konsolide finansal raporlarda kullan›lmas› yeterli görülmektedir
12. Türkiye’de uluslararas› faaliyetlerde bulunan flirketler ya kendi istekleri

ya da yabanc› ortaklar›ndan gelen talep
üzerine UFRS uygulamaktad›rlar.
Ülkemizde, sermaye piyasas›n›n daha
fleffaf hale gelmesi, mevzuata uygunluk, denetimi kolaylaflt›rmak, muhasebenin vergi odakl›l›ktan kurtulmas›,
do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m› çekebilmek için muhasebe standartlar›m›z›n UFRS’ye uygun olmas› gerekmektedir.
UFRS ile ülkemiz finansal raporlama
standartlar› aras›nda gerek teoride gerekse uygulamada önemli farkl›l›klar
bulunmaktad›r. Bunlar 13; kiralama ifllemleri, borçlanma maliyetleri, varl›klarda de¤er düflüklü¤ü, çal›flanlara sa¤lanan faydalar, finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas›, durdurulan
faaliyetler, iliflkili taraflarla ilgili aç›klamalar, finansal araçlar, öz sermaye
de¤iflim tablosu, kur de¤ifliminin etkileri, emeklilik planlar›, hisse bafl›na kazanc›n hesaplanmas›, inflaat sözleflmeleri ve kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergilerin muhasebelefltirilmesidir. Di¤er yandan ülkemizde, yüksek
enflasyon dönemlerinde mali tablolar›n düzeltilmesine, konsolide mali tablolara ve ifltiraklerin muhasebelefl tirilmesine iliflkin düzenlemelerin yürürlü¤e girmifl olmas› ise UFRS ile uyumun
sa¤lanmas› yönünde önemli ad›mlar
say›labilir.
Globalleflmenin bir baflka etkisi ise;

10 Resmi Gazete, No: 25290, Mükerrer, Tarih: 15.11.2003.
11 SPK Baflkan› Dr. Do¤an Cans›zlar, Bas›n Aç›klamas›, 17.11.2003 (www.spk.org.tr).
12 KAYA

13 Burak P‹RGA‹P, “Türk Sermaye Piyasas›nda Uluslararas› Muhasebe Standartlar›na Uyum”, Sermaye Piyasas› Kurulu Meslek Personeli Derne¤i Dergisi, Say›:10, Kas›m-Aral›k 2003.

yönetim anlay›fl›ndaki de¤iflikliklerin,
finansal raporlama sisteminde de¤iflimi
zorlamas›d›r. Çünkü günümüzde beklenen yaklafl›m, finansal tablolar›n bilgi verme d›fl›nda performans ölçme ve
de¤erleme esas› olarak ödül sistemin
bir parças› olarak da kullanmas›d›r.
2002 y›l› Nisan ay›nda 106 TÜS‹AD
üyesine uygulanan anket sonuçlar›na
göre 14; farkl› bölümlere ve farkl› kurumlara yap›lan finansal raporlamadan
dolay› neredeyse her flirkette birden
çok muhasebe standard› kullan›lmakta
oldu¤u ve finansal tablolar›n, performans ölçme ve de¤erleme esas› olarak
de¤il, daha çok bilgi verme amac›yla
kullan›ld›¤› görülmüfltür.
2.1.2. Finansal Raporlama Sisteminde
De¤ifliklik ‹htiyac›
Muhasebe sadece karar alma ve kontrol fonksiyonlar›na yard›mc› olmakla
kalmamakta, onlara gelece¤i planlamas› için gerekli bilgileri sa¤layan bir
sistem olarak günümüzde önem kazanmaktad›r. Bundan dolay› muhasebe
yönetiminde nitelikli insan gücüne ve
geliflmifl bilgi teknolojisinin kullan›l
mas›na ihtiyaç bulunmaktad›r. Günümüzde muhasebe uygulamalar›na dayanmayan bir yönetim bilgi sisteminin
örgüte bir yarar sa¤lamayaca¤› aç›kt›r
15.

Günümüzde sadece büyük iflletmelerin
de¤il, orta ve küçük ölçekli iflletmelerin dahi muhasebe birimi bir çok süreçle ilgilenmek zorunda kalmaktad›r.
Muhasebe bölümü bir yandan muhasebenin kendi süreci, di¤er yandan da iflletmedeki di¤er süreçlerle ilgilenmek
zorundad›r. Örne¤in; üretim süreçlerinin yönetimi, insan kaynaklar› süreçlerinin yönetimi, kurul kararlar› süreçleri, sat›fl süreçlerinin yönetimi, tedarik
sürecinin yönetimi, bilgi ifllem süreçlerinin yönetimi, bütçe planlama ve raporlama, iç denetim, finans bölümü süreçleri 16. Bu nedenle iflletme içi bilgi
ak›fl›n›n en verimli flekilde yap›land›r›lmas› gerekir. Özellikle hukuki düzenlemelerin de etkisi ile baflta
ABD’de olmak üzere flirketlerde üst
yönetim finansal raporlama süreci ile
daha fazla ilgilenmek zorunda kalm›flt›r.
‹yi bir finansal raporlama, ekonomik
kaynaklar›n verimli da¤›l›m› ve sermaye piyasalar›n›n etkin faaliyet gösterebilmeleri için zorunludur. Güvenilir ve
fleffaf raporlama hem geliflmifl hem de
geliflmekte olan ekonomiler için gerçek yararlar sa¤layacakt›r 17.
Hileli finansal raporlaman›n son y›llarda ortaya ç›kmas›n›n nedenlerinden biri olarak; finansal raporlaman›n gelifli-

14 TÜS‹AD, Finansal Raporlama Uygulamalar›nda Uluslararas› Standartlara Geçifl, Temmuz 2003,
Y.No:TÜS‹AD-T/2003-7-356, s. 82.
15 Nedim BOZFAKIO⁄LU, ”Muhasebe Yönetimi ve Standardizasyon”, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, 10-12 Ekim 2002, TÜRMOB Yay›nlar› No:199, s.151.
16 Süleyman YÜKÇÜ, “Muhasebe Yönetimi ve Standardizasyon”, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, 1012 Ekim 2002, TÜRMOB Yay›nlar› No:199, s.163.
17 Paul A. VOLCKER, “Accounting, Accountants and Accountability in an Integrated World Economy”,
The 16th World Congress of Accountants, Hong Kong, November 18-21, 2002.

minde tarihi bir dönüm noktas›nda oldu¤umuz ifade edilmektedir. Çünkü,
finansal piyasalar›n bilgi talepleri mevcut finansal raporlama sistemi ile karfl›lanamamaktad›r. Ayr›ca, piyasalar
bilgiyi bekletmeksizin istemektedir.
Halbuki finansal raporlama sistemi, sadece periyodik raporlama sunmaktad›r
18. Dolay›s›yla 1930’lu y›llarda büyük
buhran süresince tasarlanm›fl olan bu
gün kulland›¤›m›z finansal raporlama
süreçlerinde, 21. yüzy›lda flafl›rt›c› yenilikler, ciddi tart›flmalar beklenmektedir. Günümüzde ço¤u iflletmede kullan›lan maliyet ve yönetim muhasebesi,
yirminci yüzy›l›n bafl›ndaki üretim ve
rekabet ortam› için tasarlanm›flt›r 19.
Günümüzde çok farkl› pazar ve endüstri yap›lar› olan bir ifl dünyas›na dönüflüm yaflanmaktad›r. Artan rekabet ve
iflletmelerde yaflanan geliflmeler, iflletmelerin bilgi sistemlerinde de önemli
de¤iflikliklere yol açmaktad›r. Raporlanacak bilgilerin; yönetimin planlar›n›,
karfl›lanabilecek f›rsatlar› ve riskleri de
içerecek flekilde gelece¤e dönük olmas› ve finansal olmayan ölçüleri de içerecek flekilde, uzun dönemde de¤er katacak etkenlere odaklanmas› gerekmektedir 20. Di¤er yandan, finansal raporlama sisteminin yenilefltirilmesi çal›flmalar›na yeni ekonomi kavram›n›n
da etkisi olmufltur. Yeni ekonomi sade-

ce internet üzerinden faaliyette bulunan flirketler, elektronik iflletmecilik
de¤ildir. Yeni ekonomi; düzenlemelerin liberalleflmesi, sermayenin artan
hareketlili¤i, dijitalleflme ve uluslararas› standartlar›n uyarlanmas› gibi dört
temel gücün bir birleflimidir.
Yeni ekonominin ortaya ç›kmas› ve
geliflmesi ile birlikte hisse senedi fiyatlar›yla temel finansal de¤iflkenler (örne¤in getiriler, defter de¤erleri, nakit
ak›mlar› gibi) aras›nda istatistiksel aç›dan belirgin farkl›l›klar bulundu¤u belirlenmifltir. Geleneksel muhasebeden
kaynaklanan ve finansal raporlamada
ortaya ç›kan yetersizliklerin ve olumsuzluklar›n saptanmas›na ve giderilmesine yönelik olarak ilgili kurumlarca
yap›lan çal›flmalar temelde üç konuda
yo¤unlaflmaktad›r. Bunlar: yeni raporlama sistemlerinin gelifltirilmesi, finansal olmayan ölçütlerin belirlenmesi
ve maddi olmayan varl›klar üzerinde
yo¤unlafl›lmas›d›r. Ancak bugüne kadar yap›lan çal›flmalarda, bu konularda
henüz yeterli bir çözüme ulafl›lamam›flt›r 21.
Finansal raporlamada meydana gelecek de¤iflimin yavafl olaca¤› beklenmektedir 22. 21. yüzy›lda Dünya daha
iyi bir muhasebe modeli oluflturmak
için gerekli entelektüel kaynaklara sahiptir ve çal›flmalar devam etmektedir
23. Küreselleflme özellikle bizim gibi

18 Michael R. YOUNG, Accounting Irregularities and Financial Fraud, A Corporate Governance Guide,
Second Edition, Aspen Law & Businiess, New York, 2002, p. 318.
19 Melih ERDO⁄AN, ”Teknolojik Geliflmelerin Muhasebe ve Muhasebe E¤itimine Etkileri (Rapor)”, MÖDAV Muhasebe ve Bilim Dünyas› Dergisi, Cilt:2, Say›:4, Aral›k 2000, s.116.
20 GÜRDAL, ss.48-49.
21 GÜRDAL, s.65.
22 YOUNG, p.318.
23 VOLCKER

ülkeler aç›s›ndan f›rsatlar ve riskler tafl›maktad›r. Ancak do¤ru politikalarla
Türkiye’nin de küreselleflen yabanc›
sermaye ve d›fl ticaret f›rsatlar›ndan
daha fazla yararlanmas› mümkündür.
Ülkemizde bir çok iflletme, ticaretiyle,
yat›r›mlar›yla d›fl dünyaya aç›lm›flt›r.
Muhasebecilerin de bu geliflmeye
uyum sa¤lamas›, yöneticileri yaln›z b›rakmamas›, onlar›n bilgi ihtiyac›n›
do¤ru, zaman›nda ve eksiksiz karfl›lamas› gerekmektedir. Bu yar›flta muhasebecilerin en büyük yard›mc›s› ise,
geliflen teknolojidir.

2.2. TEKNOLOJ‹K GEL‹fiMELER
VE MUHASEBE MESLE⁄‹
Günümüzde bilgi en önemli hammaddedir. Bilgiden yararlanmay› bilmek
21. yüzy›l›n bafll›ca rekabet stratejisi
haline gelmifltir. ‹flletmeler kendisi için
yararl› bilgiyi bulup, kullan›ma dönüfltürdükleri takdirde daha baflar›l› olacaklard›r. Yüksel’e göre 24; “Do¤ru
bilgi tarihi maliyet esas›na dayal› bilgidir. Yararl› bilginin ise s›n›r› bulunmamaktad›r. Hatta yararl› bilgi gelece¤e
yönelik olmal›d›r. Biz her gün bilginin
yararl› olan›n› aramak zorunday›z”. Bu
noktada meslek mensuplar›n›n do¤ru
bilgiye en k›sa zamanda ulaflmas›n›
sa¤layacak mekanizmalar›n sisteme
yerlefltirilmesine ihtiyaç bulunmaktad›r.

Teknolojik geliflmeler çeflitli yollarla
muhasebe mesle¤ini etkilemifltir. Bu
etkilenmelerden bafll›calar›; muhasebe
veri iflleme ve kay›t ifllemleri büyük ölçüde elektronik ortama aktar›larak, daha k›sa zamanda sonuçlar›n al›nmas›
mümkün olmufltur. Teknolojide yaflanan geliflmeler muhasebecilerin müflteri odakl› k›yaslama, çok boyutlu bilginin yönetimi, faaliyet tabanl› maliyetleme, tam zaman›nda sistemi, hedef
maliyetleme ve kaizen maliyetleme, en
iyiyi örnek alma (bencmarking), dengeli ölçüm kart› (balanced scorecard),
d›fl kaynak kullan›m› (outsourcing),
müflteri karl›l›¤› ve toplam kalite gibi
yeni birtak›m kavramlarla tan›flmas›n›
sa¤lam›fl, iflletme faaliyet sonuçlar›n›n
anlafl›l›r, güvenilir, zaman›nda ve karfl›laflt›r›labilir olarak haz›rlanmas› için
kolayl›klar sa¤lam›flt›r 25.
Küreselleflme, sermaye piyasalar›n›n
geliflmesi, de¤iflen rekabet koflullar›,
uzmanlaflma gibi muhasebeyi etkileyen alanlardan bir di¤eri ise, bilgi teknolojileridir. ‹flletmelerde kullan›lan
biliflim teknolojilerinin kapsam›na ise
flunlar girmektedir 26: internet, intranet
ve ekstranet kullan›m›, ofis otomasyon
sistemleri, fonksiyonel biliflim sistemleri, yönetim biliflim sistemleri, uzman
sistemler, karar destek sistemleri, elektronik veri de¤iflim sistemleridir. Bilgi

24 Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL’in, XXII. Türkiye Muhasebe E¤itimi Sempozyumu’nda yapt›¤› konuflmas›ndan al›nm›flt›r.
25 Cemal ‹B‹fi, “Bilgi Ça¤›nda Muhasebecilik Mesle¤inin Gelece¤i ve Yeni Muhasebeci Kimli¤i”, XVII.
Türkiye Muhasebe Kongresi, 10-12 Ekim 2002, TÜRMOB Yay›nlar›, 199, s.135 ; USLU, ss.169-173.
26 TEK‹N vd., s. 642.

teknolojileri iflletmeleri üç önemli
alanda etkilemektedir. Bunlar: elektronik ticaret, kurumsal kaynak planlamas› (ERP) ve bilgi yönetimi (knowledge
management)’dir 27.
Büyük sanayi iflletmelerinin tercih etti¤i ERP sistemleri, muhasebenin kay›t
tutma fonksiyonunu bilgisayara devretmifl, kontrol ve raporlamay› ön plana ç›karm›flt›r. Yap›lan çal›flmalar etkin kullan›lmas› halinde ERP sistemlerinin, muhasebe bilgi üretimi ve raporlanmas› konular›nda mevcut sorunlar›n
afl›lmas›nda en önemli araç oldu¤unu
göstermifltir 28. Günümüzde ERP, flirket içi operasyonlar›n yönetildi¤i bir
uygulama yaz›l›m› olmaktan ç›km›fl ve
kurumlar›n tüm de¤er zinciri ile etkin
iletiflim kurabilece¤i bir sistem haline
gelmifltir. ERP yaz›l›mlar› Türkiye’de
çok çeflitli sektörlerde ve farkl› büyüklüklerdeki flirketler taraf›ndan kullan›lmaktad›r. ERP sistemlerinin yayg›nlaflmas›, iflletme süreçleri hakk›nda bilgi sahibi, yaz›l›m seçimini ve kurulmas›n› bilen kiflilere ihtiyac› art›rm›flt›r 29.
Bu bak›mdan bilgi teknolojileriyle ilgili alanlarda artan talebin muhasebeciler
taraf›ndan göz ard› edilmemesi gerekmektedir.
Günümüzde elektronik ticaret
(e-ticaret), bankac›l›ktan reel sektöre

kadar genifl bir kesimde h›zla yayg›nlaflmaktad›r. E-ticaretten kaynaklanan
faaliyetlerin muhasebelefltirilmesindeki farkl›l›k, ifllemlerin yap›ld›¤› ortam
ile yap›lan ifllemlerin göreceli olarak
önemlerindedir 30. Elektronik ortamda
tutulan kay›tlar sayesinde, finansal tablolar›n efl zamanl› olarak haz›rlanmas›
mümkün olmakla birlikte, elektronik
ortamda halka sunulacak finansal tablolar›n kapsam›, biçimi, sunum aral›klar›na iliflkin düzenlemelere de ihtiyaç
bulunmaktad›r.
Bilgi teknolojileri d›fl›nda, iletiflim ve
üretim teknolojilerindeki geliflmeler de
muhasebeyi etkilemektedir. Gelecekte,
muhasebenin bu günkünden çok farkl›
olarak, enformasyon teknolojisinden
yararlanan bir çok bilgi sistemi biçiminde yeniden yap›lanaca¤› beklenmektedir 31.
Son dönemde bilgisayar ve bilgi teknolojisinde meydana gelen geliflmeler,
hileli finansal raporlamay› kolaylaflt›rm›flt›r. Art›k günümüzde iflletmelerde
teknik bilgisayar hileleri daha yayg›nd›r. Bunlar bir çok muhasebecinin bilgi ve becerisinin d›fl›nda olup, bu konuda uzman, bilgisayar teknolojileri
konusunda yetiflmifl iç denetçiler bu tür
hilelerle bir çok iflletmede mücadele
etmektedir. ‹ç denetimin olmad›¤› iflletmelerde bu görev büyük ölçüde mu-

27 Dursun ARIKBO⁄A, ‹dil KAYA, “Ülkemizde Kurumsal Kaynak Planlamas› ve Muhasebe E¤itiminden
Beklentiler”, XIX. Türkiye Muhasebe E¤itimi Sempozyumu, 18-20 May›s 2000, ‹stanbul Üniversitesi,
‹flletme Fakültesi, Bildiriler Kitab›, s.127.
28 ARIKBO⁄A, KAYA, s.148.
29 ARIKBO⁄A, KAYA, s.133.
30 Jale, AKKAfi, “Elektronik Ticaret ve Elektronik ‹fl Uygulamalar› Muhasebe ve Finansal Raporlamay›
Nas›l Etkileyecek?”, Active, A¤ustos-Eylül, 2000, s.82.
31 Selçuk USLU, “Muhasebe Tekni¤inde Geliflmeler”, XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, 10-12 Ekim
2002, TÜRMOB Yay›nlar› No:199, s.178.

hasebecilere düflmektedir. Hileli finansal raporlaman›n yol açt›¤› skandallar›n muhasebe mesle¤ine etkisi afla¤›da
daha genifl aç›klanm›flt›r.

2.3. F‹NANSAL SKANDALLAR VE
MUHASEBE MESLE⁄‹
Hileli finansal raporlama; “ister fiilen
isterse ihmal fleklinde olsun, önemli flekilde yan›lt›c› mali tablolara sebep
olan kas›tl› veya dikkatsizlikten kaynaklanan davran›fl” olarak tan›mlanmaktad›r. ABD’de mali tablolar›n çarp›t›lmas›n›n yayg›n oldu¤u yap›lan
araflt›rmalarda ortaya ç›km›flt›r 32.
Hileli finansal raporlamaya sebep olan
bafll›ca faktörler 33;
a) ‹flletmenin menkul k›ymetlerinin fiyat›n›n yüksekli¤i vas›tas›yla yat›r›mc›lar›n beklentilerini karfl›la
makt›r. Düflüfl trendinde bulunan iflletmeler bu sarmal› k›rmak, ç›k›fl
trendinde bulunan iflletmeler ise bu
ç›k›fllar›na devam ettirmek için hileli finansal raporlamaya baflvurmaktad›r.
b) Durumdan kaynaklanan bask›lar da
finansal raporlar›n çarp›t›lmas›na
neden olabilmektedir. Örne¤in; gelir veya piyasa pay›nda ani düflüfller,
özellikle k›sa dönem sonuçlar› için
gerçekçi olmayan bütçe bask›lar› gibi.

c) Di¤er nedenler ise; iç ve d›fl denetimdeki eksiklikler, finansal yöneticilerin ve muhasebecilerin uymas›
gereken etik kurallara uymamas›,
modern finans ve teknolojideki karmafl›kl›¤›n da önemli rolü olmufltur.
Ülkemizde oldu¤u gibi, sermaye piyasalar›n›n yeterince geliflmemifl oldu¤u
ülkelerde muhasebe hileleri genellikle; flirketi kars›z göstererek vergi kaç›rmaya yöneliktir. Böyle bir piyasada ifllemler sistem içinde gösterilmeyerek
yani kay›t d›fl›na kaç›r›larak fayda sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Yani geliflmifl
piyasalar›n tam tersi bir durum yaflanmaktad›r 34.
fiirketlerdeki mali skandallar karfl›s›nda kamuoyundan gelen tepkilerin ard›ndan ABD Kongresi 2002 y›l›nda
Sarbanes-Oxley Yasas›’n› gündeme
getirmektedir.
Sarbanes-Oxley,
CEO’lar ve yönetim kurullar› üzerine
yeni ve a¤›r sorumluluklar getirmifltir.
Ülkemizde finansal skandallardan korunmak için, SPK Seri XI, No:19 say›l› tebli¤ 35 ile özellikle ba¤›ms›z denetim firmalar›na yönelik baz› önlemler
getirmifltir. Örne¤in; ayn› denetim firmas›n›n ayn› müflteriyi en çok 5 y›ldan
fazla denetleyememesi, aradan en az 2
hesap döneminin geçmesinin zorunlu
olmas›, denetim ve dan›flmanl›k faaliyetlerinin ayr›flt›r›l mas›, hisse senetle-

32 Erhan B‹RG‹L‹ ve Hakan TUNAHAN, “Hileli Finansal Raporlama ve Pandoran›n Aç›lan Kutusu”, 1.
Türkiye Uluslararas› ‹fl ve Meslek Ahlak› Kongresi, 17-19 Eylül 2003, Hacettepe Üniv. Kültür Merkezi,
s.234.
33 B‹RG‹L‹ ve TUNAHAN, s. 234 ; VOLCKER.
34 Active ACADEMY Araflt›rma Merkezi, “Parmalat’›n Baflar› Öyküsü Bir ‘Skandalla’ Sona Erdi”, Activeline, fiubat 2004, s.12.
35 SPK, “Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Hakk›nda Tebli¤de De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Tebli¤”,
Seri:X, No:19, Resmi Gazete, 2.11.2002.

ri borsada ifllem gören ortakl›klar için
“denetimden sorumlu komite” (audit
committee) oluflturulmas› zorunlulu¤u
gibi.
fiirketlerde yaflanan mali skandallar,
ülkeleri daha dikkatli davranmaya ve
yeni önlemler almaya yöneltmifltir. Örne¤in, OECD’nin üye ülkelerde kurumsal yönetim ilkelerinde ayn› yönde
bir düzenlemeye gitmesi, Avrupa Komisyonu’nun yeni yay›nlad›¤› kurumsal yönetim ilkelerini yeniden gözden
geçirmesi gibi 36. Özellikle flirketlerin
yönetim ve denetim biçimini fleffafl›k
içinde yürütmesi anlam›na gelen “Kurumsal Yönetim” (Corporate Governance) kavram› s›kça tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r. Kurumsal yönetimin dört temel ilkesi bulunmaktad›r. Bunlar; fleffafl›k, adillik, hesap verilebilirlik ve
sorumluluktur.
fieffafl›k için uluslar aras› muhasebe
standartlar›n›n uygulanmas› flartt›r.
Ayr›ca, temel stratejilerin, hedef, yönetim prensibi ve kurumsal de¤erlerin
toplumla paylafl›m gerekmektedir 37.
Maalesef Türkiye’nin fleffafl›k s›ralamas›nda (opacity index) uluslararas›nda yeri iyi de¤ildir 38. Bununla birlikte
son zamanlarda ekonomi bas›n›nda
sektör ve firma düzeyinde fleffafl›k

araflt›rmalar›na rastlan›lmas›, uygulanmas› iste¤e ba¤l› da olsa, SPK taraf›ndan, Ocak 2003’de “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Rehberi” nin yay›mlanm›fl
olmas› olumlu geliflmelerdir.
Sonuç olarak, finansal skandallar (suiistimaller) muhasebecileri etkilemifltir. Dolay›s›yla yeni süreçte muhasebecilerin, öncelikle muhasebe mesle¤inin
imaj›n› düzeltmesi, yeniden infla etmesi ve daha sonra da yeni kuflaklara devretmesi gerekmektedir 39. Muhase becileri etkileyen bir baflka geliflme ise
özellikle ülkemizde oldu¤u gibi geliflmekte olan ülkelerde daha s›k karfl›lafl›lan ekonomik krizlerdir.
2.4. EKONOM‹K KR‹ZLER VE
MUHASEBE MESLE⁄‹
Amerika Merkez Bankas› Baflkan›,
geçmiflteki krizleri de¤erlendirirken,
“muhasebe bilgilerinin” talep edilmemifl ve üretilmemifl olmas›n›n pay› oldu¤unu vurgulayarak, ülkeyi ekonomik krizden korumak için “yeni muhasebe” standartlar› istemifltir 40. Bu k›s›mda, ekonomik krizlerin nedenlerinden daha çok muhasebe mesle¤ine etkileri üzerinde özetle durulmaya çal›fl›lm›flt›r.
Ekonomik krizlerle iç içe yaflanan ül-

36 Active ACADEMY, s.14.
37 Capital, Ekim 2003, s.210.
38 Price Waterhouse Coopers flirketinin 2001 y›l›nda 35 ülke hakk›nda yapt›¤› Opacity Index ad› verilen
araflt›rmada; 35 ülke mevzuat, ekonomi ve muhasebe uygulamalar› ve yolsuzluklar aç›s›ndan 0 ile 150
puan aras›nda puan verilerek s›ralanm›flt›r. S›f›ra en yak›n olan ülkeler en fleffaf, s›f›rdan en uzak ülkeler
ise en opak (yani fleffaf olmayan) ülkeler konumundad›r. Bu araflt›rmada, Türkiye, 74 kötü puanla 31. s›rada yer alm›flt›r. Mahfi E¤ilmez, “Yabanc›lar ne Zaman Gelir?”, Radikal, 30 Ocak 2001.
39 Bary C. MELANCON, “A New Accounting Culture”, Journal of Accountancy, October, 2002, p.27.
40 Ali TAYYAR, “Türk ‹fl Dünyas›nda Muhasebe Mesle¤inden Beklenenler”, V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, ‹SMMO Yay›nlar›, 32, ‹stanbul 2001, s.160.

kemizde muhasebecilere düflen görevler, iki türlüdür. Birincisi, kriz gelmeden önce iflletmenin (mükellefin) ekonomik krizden en az etkilenmesine yönelik olarak yap›labilecekler; ikincisi
ise, ekonomik krizden hemen sonra
muhasebecilere düflen görevlerdir.
Muhasebeci de bir risk yöneticisi gibi,
risklerden korunmas›n› bilmesi gerekmektedir. Muhasebeci hem kendisini
hem de mükellefini risklerden koruyabilmelidir. Ekonomik krizleri hafif atlatan flirketlerin ortak özelli¤i finansal
k›r›lganl›klar›n› düflük seviyede tutmaktan geçmektedir. Bunun bafll›ca
yollar› ise flunlard›r 41;
- Do¤ru vade efllefltirmesi yap›lmal›d›r.
Örne¤in; yat›r›mlar ile kullan›lan fonlar›n vadelerini yani borç-alacak vadelerini do¤ru efllefltirebilmek.
- Para efllefltirmesi yap›lmal›d›r. Sat›fllarla girdi fiyatlar›n› ayn› para cinsinden tutmak. fiayet sat›fllar›n›z iç piyasaya yönelik iken, girdi fiyatlar›n›z döviz cinsinden ise, opsiyonlar ve vadeli
ifllemler ile alaca¤›n›z dövizin fiyat›n›
sabitlemeye çal›flmak gibi.
- Bütçe gibi k›sa ve uzun vadeli planlar
yap›lmal›d›r. Plan› olan flirketler ekonomik krizlerde planlar›n› de¤ifltirebilmekte, ancak plan› olmayanlar›n yapacaklar› bir fleyleri de olmamaktad›r.
- Dengeli ve sürdürülebilir bir h›zda
büyüme sa¤lanmal›d›r. Bu tür flirketler

krizleri daha kolay atlatabilmektedirler. Hesaps›z ve h›zl› büyüyen flirketler
ise, krizlerde kendilerini toparlayamayarak iflas etmektedirler.
Muhasebecilerin ekonomik kriz gelmeden önce yukar›da örne¤i verilen
önlemler hakk›nda bilgi sahibi olmas›
ve gerekti¤inde bir risk yöneticisi gibi
yönetimi uyarmas›, ülkedeki ve dünya
genelindeki ekonomik geliflmeleri yak›ndan izlemesi gerekmektedir. Çünkü
globalleflmenin de etkisi ile, geçti¤imiz
y›llarda Güney Asya’da ve Rusya’da
meydana gelen ekonomik krizlerin ülkemizi de etkiledi¤i görülmüfltür. Ekonomik krizden sonra iflletmelerin muhasebeciden bafll›ca beklentileri ise
flunlar olmaktad›r; iflletmelerin birleflmeleri ve devri, sermaye yap›lar›n›n
yeniden incelenmesi, iflletme borçlar›n›n ve alacaklar›n›n tekrar gözden geçirilmesi ve tasfiye ifllemleridir 42.
Ekonomik krizlerin mali tablolara etkileri ise büyük ölçüde flunlard›r 43:
- Kur farklar›ndan kaynaklanan büyük zarar veya kar rakamlar›,
- Enflasyon karlar›n›n h›zlanarak artmas›,
- Sermayelerin küçülmesi,
- Teknik iflaslar›n oluflmas›,
- Stoklar›n büyümesi,
- Tahsilat güçlüklerine ba¤l› olarak ticari alacaklar›n artmas›,

41 Gülnur MURADO⁄LU, “Globalizasyon, Dünya ile Bütünleflme ve Kriz: Finansal Liberalizasyon ile Nas›l Bafla Ç›k›l›r?1”, Active, Mart-Nisan 2002.
42 Mikail EROL, “Ekonomik Kriz Döneminde Zor Durumdaki ‹flletmelerin Muhasebeden Beklentileri”,
Mükellefin Dergisi, Say›:105, Eylül 2001, s.122.
43 Mustafa ÇAMLICA, “Ekonomik Kriz ve Vergi Yönetimi”, (www.vergidegundem/03.makale/aamakale.asp Eriflim Tarihi: 06.05.2002).

- Ödeme güçlüklerine ba¤l› olarak
flüpheli alacaklar›n artmas›,
- ‹flçi ç›kar›lmas›na ba¤l› olarak k›dem tazminat› ödemelerinin artmas›,
- Sonuç olarak ciddi zarar rakamlar›
ile karfl›lafl›lmas›,
- Çok say›da flirketin kapanmas› ve
tasfiye edilmesi gibi.
‹ster ba¤›ml› ister ba¤›ms›z muhasebeci olsun, kriz dönemlerinde, ekonomik
krizin iflletmelere (mükelleflere), dolay›s›yla mali tablolara etkisini çok iyi
analiz etmeli ve yönetime al›nmas› gereken finansal önlemler konusunda en
k›sa zamanda rapor sunmal›d›r. Çünkü
bu dönemlerde yönetimin alaca¤› kararlar›n bir ço¤u muhasebe ve finansmanla do¤rudan ilgili olacakt›r. Güç
duruma düflen bir iflletme muhasebenin
üretece¤i bilgilerden yararlanarak ve
do¤ru kararlar alarak kurtulabilir.

3. TÜRK‹YE’DE
MUHASEBE
MESLE⁄‹N‹N GELECE⁄‹NE ‹L‹fiK‹N BAZI DE⁄ERLEND‹R MELER
Muhasebe mesle¤inin kalitesi, sermaye piyasalar› ile ifl birli¤i içinde bireysel yat›r›mlar›n yap›lmas›nda yerli ve
yabanc› sermayeye büyük bir güç verir, böylece bir bütün olarak ekonomiye katk› sa¤lar. Muhasebe ciler bütün
ülkelerde ekonomik büyümenin motoru konumundaki KOB‹’ler için de tecrübeleri ve dan›flmanl›k rolleriyle çok
önemlidirler. Gittikçede karmafl›k hale
gelen ifl yaflam›nda muhasebecilerin
44 MELANCON, ss.29-30.

önemi daha da artacakt›r.
Son y›llarda yaflanan geliflmeler karfl›s›nda muhasebecilere yard›mc› olmak
amac›yla baz› mesleki kurulufllar çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Bunlardan
Uluslararas› Muhase beciler Federasyonu (International Federation of Accountants-IFAC), globalleflmenin muhasebe mesle¤ine etkisine iliflkin olarak dört temel alanda yo¤unlaflm›flt›r.
Bunlar: standartlar›n harmanizasyonunu baflarmak, daha fleffaf ve ilgili standartlar› oluflturma sürecini gelifltirmek,
yeni roller ve pazar de¤ifliklikleri için
muhasebecileri haz›rlamak, sorumlulu¤u art›rmakt›r. IFAC’›n muhasebecileri gelece¤e haz›rlamaya yönelik olarak
ilk faaliyeti, e¤itime iliflkin olmufltur.
Büyük ço¤unlu¤u 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlü¤e girecek olan uluslararas›
e¤itim standartlar›n› (International
Education Standards-IES) yay›mlam›flt›r.
Muhasebecileri gelece¤e haz›rlayan
Amerikan Yetki Belgeli Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants
–AICPA) ise, özellikle finansal skandallardan sonra alt› temel konuda liderlik rolünü üstlenmifl ve çal›flmalara
bafllam›flt›r. Bunlar 44;
- Standart yapma rolü,
- ‹flbirli¤i rolü (özellikle flirket ile piyasa kurumlar› aras›nda),
- Araflt›rma rolü (özellikle flirket hileleri ile ilgili olarak),
- E¤itim rolü,

- Finansal raporlaman›n düzeyini
ilerletme rolü,
- Güçlü iç kontrol sistemleri ve kurumsal yönetimi destekleme rolüdür.
Türkçe literatürde muhasebecileri gelece¤e haz›rlayan az say›da çal›flma
bulunmaktad›r. Literatürden, yukar›da
aç›klad›¤›m›z muhasebe mesle¤ini etkileyen geliflmelerden ve yapm›fl oldu¤umuz ankete dayal› araflt›rmam›z›n
sonuçlar›ndan 45 da yararlanarak, ülkemizde muhasebe mesle¤inin gelece¤ine iliflkin olarak baz› de¤erlendirmelerde bulunmak mümkündür. Bunlar
46;
• Meslek mensubu global düflünmelidir: Global bir pazarda, meslek mensubu en yüksek kaliteyi hedefleyerek
global düflünmeli ve hareket etmelidir.
Gelecekte firmalar aras›nda rekabet
global piyasa baz›nda oldu¤undan,
muhasebeci karar verme mekanizmas›nda daha fazla söz sahibi olacakt›r.
Finansal raporlama global ç›kar gruplar› göz önüne al›narak yap›laca¤› için,
muhasebecinin ifllemleri muhasebelefltirmede, raporlamada, analizleri yorumlamada serbesti derecesi bu günkü

düzeyinin çok alt›nda olacakt›r.
Ekonomik yap›lar›n geliflmesi ve globalleflmeye paralel olarak muhasebe
mesle¤inin de dinamik bir yap›ya kavufltu¤u, bunun ise meslek mensuplar›n› mesleki bilgi ve deneyimlerini sürekli olarak yenilemeleri zorunlulu¤u
ile karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r. ABD’de
meslek mensuplar›n›n zorunlu mesleki
e¤itim kredisi y›ll›k 30-40 saat aras›nda de¤iflmektedir 47.
• D›fl kaynak kullan›m› (outsourcing)
muhasebecileri etkileyecektir: ABD’de
bir çok ifl maliyeti düflük oldu¤u için
geliflmekte olan ülkelere yapt›r›lmaktad›r. Outsource edilen ifllere örnek olarak; yaz›l›m gelifltirme, ça¤r› merkezleri, ürün gelifltirme ve ofis arkas› muhasebe gösterilmektedir. Örne¤in;
ABD’de AIG sigorta flirketi Filipinler’de bu konuda çal›flacak 400 kiflilik
ofis kurmaktad›r 48. Türkiye’de d›fl
kaynak kullan›m›, ba¤›ml› muhasebeciler için gelecekte bir tehdit olabilir.
Di¤er yandan iyi de¤erlendirebilirse
d›fl kaynak kullan›m› meslek mensuplar› için bir f›rsat da olabilir 49. ‹flletmelerin d›fl kaynak kullan›m›na yönelmeleri sonucunda, bunun sa¤layaca¤› ma-

45 Kayseri ve Nevflehir illerinde ba¤›ms›z olarak faaliyette bulunan ve tesadüfi olarak seçilen 122 muhasebeciye (55’i serbest muhasebeci, 67’si serbest muhasebeci mali müflavir), onlar›n genel durumlar›n› de¤erlendirmemize yard›mc› olacak sorulardan oluflan anket formu haz›rlanm›fl ve yüz yüze görüflme yöntemiyle uygulanm›flt›r.
46 Michael BIRCH, “Globalisation – The Accounting Profession at The Crossroads”, The 16th World Congress of Accountants, Hong Kong, November 18-21, 2002 ; Mehmet A. C‹VELEK ve Banu DURUKAN, “Muhasebe Mesle¤inin ve Muhasebecinin Türkiye’nin Kalk›nmas›ndaki Rolü”, V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, ‹SMMMO Yay›nlar›, No: 32, s.290 ; ‹B‹fi, ss. 136-137.
47 Haluk SÜMER, “Sürekli Mesleki E¤itim ve Mali Müflavirlik Mesle¤i ‹çindeki Yeri-II”, Yaklafl›m, Mart
2004, ss.19-23.
48 “Amerika’da Outsource Tehditi”, Hürriyet ‹nsan Kaynaklar›, 14 Mart 2004, s.10.
49 Bu konuda fazla bilgi için bak›n›z; Yahya ARIKAN, “Meslek Mensuplar› Mali Outsourcing Uygulamas›na Geçmelidir”, Vergi Dünyas›, Say›:254, Ekim 2002, ss. 138-143.

liyet tasarrufu veya ek maliyetler vb.
konular›n da muhasebeci taraf›ndan
dikkate al›nmas› gerekmektedir 50.
• Dünyada ortak bir muhasebe dili
oluflturulmaktad›r: Söz konusu dil
UFRS’dir.
UFRS’nin uluslararas›nda sürekli olarak baflvurulmas›na ihtiyaç vard›r ve
gelecekte UFRS daha da karmafl›k olacakt›r. UFRS’nin daha kaliteli finansal
bilginin üretilmesini hedefledi¤i unutulmamal›d›r. Ayr›ca söz konusu standartlar›n uygulanmas› günümüzde çok
önemli olan fleffafl›k, yani kurumsal
yönetim için de önemlidir.
• Teknik üstünlük önceliklidir: Teknolojideki geliflmeler sonucunda muhasebecilerin zaman ve mekana iliflkin k›s›tlamalar› sona erece¤i için, muhasebecilerin ifllevleri bu günkünden daha
farkl› nitelikte olacakt›r. Yapm›fl oldu¤umuz araflt›rma sonucunda; anket
kapsam›ndaki
muhasebecilerin
65’inin bürosunda internet ba¤lant›s›
bulunurken, 57’sinde bulunmamaktad›r. Ayr›ca muhasebe bürosuna veya
flirketine ait web sitesi bulunan muhasebeci say›s› ise 5’dir. Halbuki ülkemizde e-devlete yönelik uygulamalar
her geçen gün artmaktad›r. Bu geliflmeler muhasebecilerin ifllerini daha da
kolaylaflt›racakt›r. Örne¤in; internet
kanal›yla beyanname ve bildirimleri

gönderme, her türlü ödemenin yap›lmas›, mükelleflerle ve di¤er kurumlarla veri ve bilgi al›fl veriflinin sa¤lanmas› gibi.
• Muhasebe mesle¤i yüksek nitelikli
insanlar› cezbetmelidir: Yeni ekonomide muhasebeciler bir bilgi iflletmesi
(bilgi flirketi) olarak gösterilmektedir.
Bilgi flirketi, genellikle yüksek e¤itimli personele sahip ve de¤iflik durumlarda karmafl›k problemleri çözebilen,
özel bir tür hizmet flirketidir. Dolay›s›yla yarat›c›l›k ve yüksek oranda bireylere ba¤l›l›k ön plandad›r 51. Muhasebe meslek mensuplar› için son derece önemli olan konular; e¤itim, iyi bir
mesleki yarg› kabiliyeti, proje yönetim
becerisi, etik ve genifl bir ifl perspektifinde stratejik olarak düflünebilme kabiliyetidir. Muhasebe mesle¤inin güçlü
bir gelece¤i olabilmesi için;
• Güçlü bir flekilde iletiflim kurabilen,
• Teknolojiden anlayan,
• Stratejik düflünebilen,
• Sürekli ö¤renme sürecine kat›lan,
• Mesle¤in geçmiflteki hatalar›ndan
ders almaya haz›rl›kl› olan insanlar›
mesle¤e çekmesi gerekmektedir 52;
Bu ba¤lamda meslek mensuplar›na veya adaylar›na lisans üstü e¤itim ve yabanc› dil özendirilmelidir. Günümüzün
muhasebecisi, ulusal ve uluslararas›

50 USLU, s.177.
51 Gökhan ÖZER, vd., ”Yeni Ekonomide Bilgi Dönüflümleri ve Bilgi fiirketlerinin Artan Önemi”, Active,
Say›:28, Ocak-fiubat 2003, s.45.
52 Brian BLOOD, “Yetenek Savafl›n› Nas›l Kazan›rs›n›z?”, 16. Dünya Muhasebe Kongresi, Bildiri Özetleri
(Türkçe), Derleyen: R›fat Nalbanto¤lu, TÜRMOB, Ankara, 2002.

ekonomik geliflmeler ve iliflkiler konular›na ilgili, özellikle ekonomik krizlere haz›rl›kl› olmal›d›r. ABD’de 2003
y›l› bafl›ndan itibaren muhasebe mesle¤ine giriflte aranan, daha önce 120 kredi saati olan muhasebe e¤itimi 150 kredi saatine ç›kart›lm›fl ve sürekli e¤itim
flart› eklenmifltir.
Yapm›fl oldu¤umuz araflt›rman›n sonuçlar›na göre; anket kapsam›ndaki
muhasebecilerin %3’ü lisans üstü e¤itim yapm›flt›r, %11’i bir yabanc› dili
iyi düzeyde bilmektedir, %80’i ise, iflletme ve ekonomi dünyas› ile ilgili geliflmeleri takip edebilmektedir. Arzu
edilen bu oranlar›n daha da yüksek olmas›d›r.
• Dan›flmanl›k ön plana ç›kar›lma l›d›r:
Muhasebeciler kaydetme ve özetleme
fonksiyonu d›fl›na ç›k›p, yorumlar yapmaya bafllarsa, veriyi bilgiye dönüfltürürse, katma de¤er yaratacak kararlar
oluflturacak hale getirirse bütün bunlar›n sonucunda kazanc›nda da art›flla
karfl›l›¤›n› görecektir. Yapm›fl oldu¤umuz araflt›rman›n sonuçlar›na göre, anket kapsam›ndaki muhasebecilerin mükelleflerine verdikleri bafll›ca hizmetler; defter tutma, mali tablo ve vergi
beyannamesi düzenlemedir. Vergi ve
muhasebe konular›nda dan›flmanl›k
ise, ikinci s›rada gelmektedir.

IFAC bünyesinde oluflturulan, küçük
ve orta ölçekli muhasebe firmalar› çal›flma grubu (Small and Medium Practices Task Force), muhasebeciler için
gelecekte gerçekleflmesini bekledikleri
üç temel ihtiyac› flu flekilde s›ralam›flt›r: Müflteri odakl› olma ihtiyac›, sermayeye karfl› global olarak rekabet etme ihtiyac› ve özümsenmifl bilgiyi
stratejik varl›k olarak benimseme ihtiyac›d›r.
• Uzmanlaflma gerekmektedir: Uzmanlaflma beceriyi art›raca¤›ndan kaliteli
hizmeti de beraberinde getirecektir.
Bafll›ca uzmanlaflma tipleri, sektöre ve
profesyonel faaliyetlere dayal› olabilir
53. Araflt›rma sonucuna göre anket kapsam›ndaki muhasebecilerden mükellefleri ayn› sektörde olanlar›n oran› %3
iken; %97’sinin mükellefleri farkl›
sektörlerden oluflmaktad›r.
• ‹fl say›s› s›n›rland›r›lmal›d›r: Muhasebeciler, günümüzde flöyle bir tercihle
karfl› karfl›yad›rlar; ya çok say›da mükellefle kay›t a¤›rl›kl› çal›fl›lacak ya da
az say›da mükellefle dan›flmanl›k a¤›rl›kl› çal›flacakt›r. Meslek mensubunun
yapabilece¤i ifl say›s›n›n s›n›rlanmas›na iliflkin olarak, örnek olmas› aç›s›ndan ba¤›ms›z d›fl denetimle ilgili hukuki düzenlemelerden yararlan›labilir 54.
• Etik de¤erler dikkate al›nmal›d›r:

53 Uzmanlaflma konusunda fazla bilgi için bak›n›z; Gelecek Yüzy›lda Muhasebe E¤itimi, Editör: Prof. Dr.
Recep PEKDEM‹R, TÜRMOB Yay›nlar› No.139, Ankara 2000, ss. 187-200.
54 Bu konu ba¤›ms›z d›fl denetimle ilgili düzenlemelerde; “Görev kabulünde sorumluluk: “Ba¤›ms›z denetim kurulufllar› sahip bulunduklar› organizasyon, personel veya mesleki uzmanl›klar› ile sonuçland›ramayacaklar› bir ba¤›ms›z denetim hizmetini üstlenemezler” fleklinde ifade edilmektedir. Bak›n›z; SPK,
“Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Hakk›nda Tebli¤”, Seri:X, No:16, Resmi Gazete, Tarih:
4.3.1996, Say›: 22570, Md.20.

Etik de¤erleri dikkate almayan meslek
mensubu sadece kendi itibar›n› de¤il,
mesle¤e ve meslektafllar›na da zarar
verecektir. Son y›llarda ortaya ç›kan
muhasebe skandallar› ile ön plana ç›kan konular; muhasebe bilgilerinin
do¤ru olmas›, bu bilgilerin ihtiyaç duyanlara h›zl› bir flekilde ulaflt›r›lmas›
ve toplumsal ç›karlar›n korunmas› için
meslek mensuplar›n›n ba¤›ms›zl›¤›d›r.
TÜRMOB bünyesinde, etik ile ilgili
çal›flmalar› koordine edecek bir “etik
merkezi” kurulmas› düflünülebilir. Ayr›ca, New York Eyaletinde uyguland›¤› gibi, muhasebecilerin her üç y›lda
bir 4 saat mesleki etik e¤itimi almalar›
zorunlu tutulabilir 55.
• Ekonomik alt yap› sa¤lanmal›d›r:
Muhasebenin geliflmesi, içinde bulunulan ekonomik ortam›n geliflmesi ile
yak›ndan ilgilidir. E¤itim seviyesi düflük olan ülkelerde muhasebe sistemi
yeterince geliflemez. Ayr›ca mali raporlar› kullananlar›n da seviyesi önemidir. Aksi takdirde sofistike bilgi
üretme gere¤i ortaya ç›kmaz 56. Dolay›s›yla ülke çap›nda e¤itim ve iflletme
sahiplerinin ve yöneticilerinin entelektüel seviyesinin yükseltilmesi öncelikli
hedefler olmal›d›r. Ekonomik geliflmenin sa¤lanmas› için Türkiye, içerideki
ve d›flar›daki yat›r›mc› için bir cazibe
merkezi haline getirilmelidir. Örne¤in
vergi oranlar›n›n düflürülmesi, kay›t d›fl› ekonominin küçültülmesi, uluslararas› muhasebe standartlar›n›n yürürlü-

¤e girmesi, kurumsal yönetimin kamu
ve özel sektörde yayg›nlaflmas› gibi.
• Mesleki sorumluluk sigortas›na önem
verilmelidir: Meslek ifa edenlerin meslek ifas› s›ras›nda mesleklerinin bir gere¤i olarak ortaya ç›kmas› olas› risklerin paylafl›lmas›n› içeren sigorta türüne
“mesleki sorumluluk sigortas›” ad› verilmektedir. AB ülkelerinde yayg›n
olarak uygulama alan› bulan mesleki
sorumluluk sigortas› ülkemizde son
y›llarda çok s›n›rl› olarak uygulama
olana¤› bulmufltur 57. Gelecekte meslek mensuplar›n›n sorumluluklar›n›n
daha da a¤›rlaflaca¤› beklenmektedir.
• Muhasebeciler flirketleflmeye önem
vermelidirler: Özellikle ba¤›ms›z muhasebecilerin, az say›da müflteriye hizmet vermesi nedeniyle, müflteri kaç›rmamak için ba¤›ms›zl›k ilkesinden fedakarl›kta bulunma olas›l›¤› vard›r.
Muhasebecilerin kendi aralar›nda birleflmelere girerek büyümeleri, hem ba¤›ms›zl›k aç›s›ndan hem de teknik bilgi, deneyim ve uzmanl›k gibi alanlarda
güçlenerek ifl hacimlerinin artmas›na
da katk›da bulunabilecektir.
Araflt›rma sonucuna göre anket kapsam›ndaki 122 muhasebeciden, mesleki
faaliyetini bir baflka meslek mensubu
ile birlikte yapan muhasebeci say›s›
20’dir. Bunlar›n 12’si ortakl›k bürosu
(adi flirket) fleklinde, 8’i ise limited flirket fleklinde ortakl›¤›n› sürdürmektedir.

55 SÜMER, s.23.
56 KAYA, s.4.
57 Salih ÖZEL, “Yeminli Mali Müflavirlerin Mesleki Sorumluluk Sigortas› (I)”, Mükellefin Dergisi, Say›:115, Aral›k 2002, s.115

• Kurumsal alt yap› güçlendirilmelidir:
Özellikle teknolojik geliflmelerin ve
küresel geliflmelerin muhasebe e¤itimine etkisi oldu¤u da muhakkakt›r.
Üniversiteler, muhasebe e¤itim programlar›nda teknoloji a¤›rl›kl› ve yeni
konulara yer verecek flekilde programlar oluflturmal›d›rlar. TÜRMOB ve
Maliye Bakanl›¤› gibi kurumlar›n haz›rlayacaklar› veri tabanlar› ile muhasebecilerin do¤ru bilgiye en k›sa zamanda ulaflmalar› sa¤lanmal›d›r. Bunlara ilave olarak, denetim mesle¤indeki geliflmeler, denetim faaliyetlerinin
kalitesinin gelifltirilmesine yönelik düzenlemeler de muhasebe mesle¤inin
geliflmesine yard›mc› olacakt›r.

4. SONUÇ
Globalleflme ile ilgili olarak UFRS’yi
yaln›zca çok uluslu flirketlerin uygulamas›, dünyadaki geliflmelerin d›fl›nda
kalmay› bafltan kabul etmemiz anlam›na gelmektedir.Ülkemiz sermaye piyasalar›n›n daha fleffaf hale gelmesi, muhasebenin vergi odakl›l›ktan kurtulmas› için muhasebe standartlar›m›z›n
UFRS’ye uygun olmas› gerekmektedir. Günümüzde, finansal piyasalar›n
bilgi talepleri mevcut finansal raporlama sistemi ile karfl›lanamamaktad›r.
Çünkü piyasalar, bilgiyi bekletmeksizin istemektedir. Günümüzde ço¤u iflletmede kullan›lan maliyet ve yönetim
muhasebesi, yirminci yüzy›l›n bafl›ndaki üretim ve rekabet ortam› için tasarlanm›flt›r. Dolay›s›yla, geliflmifl ülkelerde finansal raporlama sisteminin
iyilefltirilmesi çal›flmalar› bafllam›fl bulunmaktad›r. Ülkemizde de bu tür çal›flmalar, finansal raporlama süreci ile
ilgili kesimlerin de kat›l›mlar› ile bafllat›lmal›d›r.

Artan rekabet ortam›nda muhasebecilerin en büyük yard›mc›s›, geliflen teknolojidir. Teknolojik geliflmeler ve iflletmelerde kullan›lan bilgi teknolojileri çeflitli yollarla muhasebe mesle¤ini
etkilemektedir. Di¤er yandan, finansal
skandallar da muhasebecileri olumsuz
etkilemifltir. Dolay›s›yla yeni süreçte
muhasebecilerin öncelikle muhasebe
mesle¤inin imaj›n› düzeltmesi gerekmektedir. Özellikle ülkemizde muhasebecilerin, ekonomik krizlere haz›rl›kl› olmas›nda yarar vard›r. Muhasebeciler, bir risk yöneticisi gibi kendisini ve mükellefini (iflletmeyi) ekonomik
krizlerden koruman›n yollar›n› ö¤renmeli, ekonomik krizden sonra ise, kendisine düflen görevlere haz›rl›kl› olmal›d›r.
Dünya genelinde IFAC, AICPA gibi
kurulufllar, muhasebecilerin de¤iflen
rollerini inceleyen ve onlar› gelece¤e
haz›rlayan rehberler yay›mlamak tad›rlar. Ülkemizde de, TÜRMOB bünyesinde bu amaçla kurulacak bir komisyonun, söz konusu çal›flmalardan da
yararlanarak bir rehber haz›rlamas› yararl› olacakt›r. Söz konusu rehberde;
dan›flmanl›k, uzmanlaflma, flirketleflme, ifl say›s›n›n s›n›rland›r›lmas›, etik
de¤erler, ekonomik ve kurumsal alt yap›, mesleki sorumluluk sigortas›, mesle¤e girifl flartlar›n›n gözden geçirilmesi, teknolojiden yararlanma, UFRS, d›fl
kaynak kullan›m› ve globalleflme gibi
konulara yer verilmelidir.
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B

ir dava çözümü yarg›ç taraf›ndan bilinmeyen özel teknik bilgiyi gerektiren
hallerde oy ve görüflüne baflvurulan üçüncü kifliye veya kiflilere denir.

Bilirkifli, görüflüne baflvurulan husus hakk›nda özel teknik bilgisine dayanarak
inceleme yapar ve vard›¤› sonuçlar› mahkemeye bildirir. Di¤er bir ifadeyle bilirkifli sahip oldu¤u ihtisas bilgisiyle yarg›lama sürecine yard›mc› olur.
Günümüzde sosyal, ekonomik, sanayii, ve teknik bilgi alanlar›nda kaydedilen
geliflmeler sonuçunda, bu alanlarda ortaya ç›kan uyuflmazl›klar›n çözümünde uzmanl›k görüflüne daha fazla ihtiyaç duyulmas›na yol açmaktad›r. Bütün bu konular› dikkate alan kanun koyucular yarg›çlara özel teknik bilgiyi gerektiren konularda bilirkifliye baflvurma yetkisine tan›m›flt›r. Bilirkifliye baflvurma gere¤ini
yarg›ç belirler ve bilirkifli seçiminde son söz yarg›ca aittir.
Yarg› organ›, dava konusu uyuflmazl›klar› yasalara ve halin icab›na en uygun flekilde çözüp karara ba¤lamay› amaçlar. Bu amaca ulaflmak için her arac› deneyebilir. ‹dari yarg›lama usulünde de tam yarg› davalar› için bilhassa vergi davalar› için s›k s›k bilirkifliye baflvurulabilir.
Ancak idari yarg›lama usul kanununda bu konu ile ilgili düzenleme bulunmamakta bu konudaki düzenlemeler hukuk usulü mahkemeleri kanunda bulunmaktad›r.
Bilirkifli Kurumu : Delil sistemleri ve deliller, yer ve zamana göre de¤iflebilmekte ve geliflmektedir. Bilirkiflilik kurumunun do¤uflu ve geliflimi de bu çerçevede
oluflmufltur.
Anayasan›n 138. maddesinde: Yarg› yetkisinin ba¤›ms›z mahkemelerde oldu¤u
belirtilmektedir. Bu yetkinin bir baflka kuruma devri olas› de¤ildir. Ancak, yarg›c›n bir insan olmas› ve her fleyi bilmesi her konuyu gere¤ince etki edebilmesi
beklenemez. Bu nedenlerle usul hukukunu düzenleyen yasalarda, yarg› organlar›na k›smen veya tamamen bilirkifli dayanma imkan› tan›m›flt›r.
Usul yasalar› bilirkifliye deliller aras›nda yer vermektedir. K›saca yarg›ç karar
veren, bilirkifli de ona yard›m edendir. Bilirkifli, sahip oldu¤u özel teknik bilgiyi
yarg›c›n karar vermesine yard›mc› olacak flekil ve içerikte sunmal›d›r. Fakat ‘hakimlik mesle¤inin gerektirdi¤i genel hukuki bilgiyle çözümlenmesi olas› olan
konularda bilirkifli ‘(HUMK275. madde)
İSMMMO Yayın Organı
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Bilirkifli Seçimi ve Reddi : Hukuk Usul
Mahkemelerin Kanununun 276. maddesine göre bilirkifli seçimi taraflara b›rak›lm›flt›r. Ancak idari yarg›da bilirkifli seçimi Dan›fltay, mahkeme veya yarg›ç taraf›ndan re’sen yap›l›r.
Davan›n özelli¤ine göre , hem bilirkifli
seçme ,hem de say›s›n› belirleme konusundaki takdir yetkisi vergi organ›na
aittir. Hukuk usul mahkemeleri kanunu
276/III.maddesine göre üçten fazla bilirkifli seçilemez. Uygulamada genellikle 3 kiflilik bilirkifli heyeti oluflturmakla birlikte, bazen tek kiflide bilirkifli olarak seçilebilmektedir.
Yarg›ç bilirkifli seçiminde bilirkifli atayaca¤› kiflinin uyuflmazl›k konusu
olayda bilgisine güvenilir, uzman bir
kifli olmas›na dikkat etmeli, ehliyetsiz
kifliler elinde adaletin gecikmesine neden olmamal›d›r.
HUMK 277,maddesine göre bilirkiflilerin reddedilmesi de olas›d›r. Bilirkiflilerin red nedenleri Hukuk Usulü
Mahkemeleri Kanunu 29,maddesi dikkate al›narak afla¤›daki flekilde s›ralanabilir:
-Bilirkiflinin davada iki taraftan birine
yol göstermesi veya nasihat etmifl olmas›,
-Bilirkiflinin davada iki taraftan biri veya üçüncü flah›s karfl›s›nda yasal olarak
gerekmedi¤i halde görüflünü beyan etmifl olmas›,
- Bilirkiflinin davada baflka bir s›fat ile
bulunmufl olmas›,
- Davada dördüncü dereceye kadar (bu
derece dahil) yak›n akrabalar›na ait olmas›,
- Dava esnas›nda iki taraftan birisiyle
davas› veya aralar›nda düflmanl›k bulunmas›,

- Genellikle bilirkiflinin tarafs›zl›¤›ndan flüphe edilecek
önemli nedenler
bulunmas›,

Bilirkiflinin reddini gerektiren nedenlerden birisi varken, e¤er bizzat davaya
bilirkifli olmaktan çekinmezse iki taraftan birisinin reddetmesine kadar davaya bilirkiflilik yapabilir. (HUMK
31.Madde)

Bilirkiflilik raporu ve Sonuçlar› : Bilirkifli raporunda kendisini yarg›ç yerine
koyacak flekilde ifadeler kullan›lamaz.
Raporunda mahkemece tespit edilmifl
olan olaylar hakk›nda müteala verir.
Bilirkiflinin delilleri takdir yetkisi yoktur. Delillerin takdir yetkisi sadece yarg›ca aittir. Hukuk Usulü Mahkemeleri
Kanunu 286. maddesine göre; bilirkifli
raporu yarg›c› ba¤lamaz. Bu hüküm
“hakim delilleri serbest takdir eder”
fleklinde genel kural› özel olarak vurgulamas›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Bilirkifli Raporuna ‹tiraz Süresi : Bilirkifli raporunda itiraz süresi, raporun taraflara tebli¤inden itibaren bir haftad›r.
Taraflar bir haftal›k süre içinde bilirkifli raporuna itiraz etmezlerse, bilirkifli
raporu kesinleflmifl olur.

Ancak Yarg›tay’›n baz› kararlar›nda
taraflar›n bir haftal›k süre içinde bilirkifli raporuna itiraz etmemifl olmalar›n›n bilirkifli raporunun kesinleflmesi
sonucunda do¤urmayaca¤›n›, hüküm
verilinceye kadar taraflar›n bilirkifli raporuna itiraz edebilecekleri görüflü benimsenmifltir.

BANKALAR VE ÖZEL F‹NANS
KURUMLARINCA YURDIfiINDAN
SA⁄LANAN KRED‹LERDE VERG‹ VE
VERG‹ BENZER‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
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Dr. Rasim Y›lmaz
Dumlup›nar Üniversitesi, ‹‹BF

1. Girifl
980 öncesi Türkiye’de izlenen ithal ikameci kalk›nma stratejisi eflli¤inde fiyatlar, faiz oranlar› ve sermaye hareketleri geliflmekte olan sektörleri yabanc› rekabetten korumak için kontrol edilmekteydi. Fakat 1970’li y›llar›n sonlar›na do¤ru, yabanc› para fonlar›n›n eksikli¤i ve ödemeler dengesindeki problemler yerli sanayi kurulufllar› üzerinde büyük bir bask› oluflturdu. 1980 y›l›nda
uygulamaya konan yeni stabilizasyon ve yap›sal uyum program›n›n temel amac›
ekonominin içinde bulundu¤u bu problemleri çözmekti. Yeni ekonomi program›n›n uygulanmas› ile birlikte, reel ekonominin yabanc› para gereksinimlerini
karfl›lamak için, ekonomik geliflme stratejisi ithal-ikameci ekonomik büyüme
stratejisinden ihracat-yönlü ekonomik büyüme stratejisine de¤ifltirildi. Bu yeni
strateji ile birlikte, Türkiye ekonomisi h›zl› bir finansal ve ekonomik serbestleflme yaflad›. Fiyatlar, faiz oranlar› ve sermaye hareketleri üzerindeki k›s›tlamalar
zamanla kald›r›ld› (OECD, 1988; Akyüz, 1990; Atiyas ve Ercel, 1994; Saraço¤lu, 1996).
25 fiubat 1930 tarih ve 1567 say›l› Türk Paras›n›n K›ymetini Koruma Hakk›nda
Kanun ve bu Kanun’a dayal› karar ve tebli¤ler ile baz› yasalar›n kambiyo ile ilgili hükümleri Türkiye’de kambiyo ifllemlerini düzenlemektedir. Türk Paras›n›n
K›ymetini Koruma Hakk›nda 17 say›l› Karar’a iliflkin olarak 3 Haziran 1982’de
yürürlü¤e giren Tebli¤ ile bankalar›n döviz pozisyonu tutabilmelerine serbestlik
getirilmifltir. 13 Ocak 1983’de yürürlü¤e giren TPKK Hakk›nda 26 say›l› Karar
ve Karar’a iliflkin tebli¤ ile Türkiye’de yerleflik gerçek ve tüzel kiflilerin, döviz
pozisyonu tutma yetkisi verilen bankalar nezdinde, Döviz Tevdiat Hesab› açabilmeleri ve bu hesaplardan kendi ticari iflletmeleriyle ilgili olmak kayd›yla, yurt
d›fl›na her türlü döviz transferi yapt›rabilmeleri imkan› sa¤lanm›flt›r. Daha sonra
yürürlü¤e giren TPKK Hakk›nda 28 ve 30 say›l› Kararlar ile yerleflik bankalar›n
yurt d›fl›ndan yabanc› para fonlar› temin etmelerine ve yurtd›fl›na efektif sevk etmelerine izin verilmifl ve ithalat, ihracat ve di¤er kambiyo ifllemlerine de arac›l›k etmelerine yetki verilmifltir. 11 A¤ustos 1989 tarihli Resmi gazetede yay›nlanarak yürürlülü¤e giren TPKK Hakk›nda 32 say›l› karar ile sermaye hareketleri

tamamen serbest b›rak›lm›fl ve 1990
y›l›nda Türk paras›n›n tam konvertibilitesi ilan edilmifltir.
Bankalar›n bankac›l›k teamülleri çerçevesinde borçlu s›fat›yla yurt d›fl›ndan
kredi temin etmeleri serbest bulunmaktad›r. Faiz ve di¤er masraflar taraflar
aras›nda serbestçe saptanmaktad›r. Geri ödemeler bankac›l›k kurallar› içerisinde yap›lmaktad›r. Bankalar, uluslararas› piyasalardan temin ettikleri döviz kredileri ile nezdlerindeki döviz
tevdiat hesaplar›n›n karfl›l›klar› düflüldükten sonra kalan k›sm›n›;
a) Kendi döviz pozisyonlar›n›n takviyesinde veya Türk Liras› ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›nda, döviz pozisyonuna
iliflkin T.C. Merkez Bankas› Genelge
ve Talimatlar› çerçevesinde, kullanabilecekleri gibi
b) Türkiye’de veya d›flar›da yerleflik
kiflilere döviz kredisi açmak suretiyle
kulland›rabileceklerdir.
Bankalar, muhabir bankalardan temin
edilen çok k›sa vadeli kredi karfl›l›¤›n-

da lehdara ödeme yap›lmas› ile ortaya
ç›kan kurye kredilerini ve muhabir
nezdindeki döviz hesaplar›n›n k›sa süreli borç bakiyesi vermesi nedeniyle
kullan›lan rambursman kredilerini ise
bankac›l›k teamüllerine göre kendileri
kullan›rlar (TCMB, 2002).
1984-1994 ve 1996-2000 y›llar› aras›nda TL nin di¤er yabanc› paralar karfl›s›nda de¤erlenmesi ve yerli fonlar›n
maliyetinin yüksekli¤i bankalar›n yurt
d›fl›ndan göreceli olarak düflük faiz
oranlar›ndan borçlanmalar›n› teflvik etmifltir. Mevduat D›fl› Kaynaklar’›n
toplam bankac›l›k yükümlülükleri içindeki pay› sermaye hareketleri ve yabanc› para ifllemleri serbestleflmesine
paralel olarak art›fl gösterdi. Mevduat
D›fl› Kaynaklar’›n (Temin Edilen Krediler) toplam yükümlülükler içindeki
pay› 1988 y›l›ndaki %14,5 seviyesinden 1993 y›l›nda en yüksek seviyesi
olan %23,1’e ulaflt› ve 2000 y›l›nda
%17,2 olarak gerçekleflti (Bkz.Tablo
1).

Tablo 1. Ticari Bankac›l›k Sistemi Bilançosu (Pasif)
Mevduat

61.6

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

D›fl› Kayn.

14.9

13.9

18.0

23.1

11.9

9.8

10.6

13.8

13.2

14.9

17.2

Özkaynaklar 7.4

6.9

5.8

6.5

6.4

6.2

5.9

6.2

5.4

Mevduat

Di¤er Pasifler 13.7
Toplam Kar 2.4
Toplam
100.0

61.6

15.1

2.5
100.0

59.5

14.1

2.6
100.0

55.9

11.7

2.8
100.0

68.8

70.1

10.6

11.0

2.3
100.0

2.9
100.0

73.0
7.7

2.8
100.0

68.4

8.7

2.9
100.0

68.9
9.5

70.3

9.6

2.2

3.0
3.0
100.0 100.0

68.6
7.6

4.6

2.0
100.0

Kaynak: Yazar›n The Banks Association of Turkey, Banks in Turkey, çeflitli y›llar’a dayanarak
hesaplamalar›.

Bu geliflmenin ard›ndaki temel neden Mevduat D›fl› Kaynaklar›n alt kalemi olan
Yurtd›fl› Bankalardan Al›nan Kredilerdir. 1990-2000 y›llar› aras›nda Mevduat
D›fl› Kaynaklar’›n ortalama olarak %50’sini Yurtd›fl› Bankalardan Al›nan Krediler oluflturmaktad›r (Bkz. Tablo 2).
Tablo 2. Yurtd›fl› Bankalardan Al›nan Kredilerin Mevduat D›fl› Kaynaklar ‹çindeki Pay›
Yurtd›fl›

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

34.0

39.0

48.0

52.0

33.3

40.0

52.0

53.2

51.2

57.3

59.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

Bankalardan
Al›nan

Krediler

Mevduat
D›fl›

Kaynaklar

Kaynak: Yazar›n The Banks Association of Turkey, Banks in Turkey, çeflitli y›llar’a dayanarak hesaplamalar›.

T.C. Merkez Bankas›’n›n, Türk Paras› K›ymetini Koruma Hakk›nda 32 Say›l›
Karar ile 91-32/5 Say›l› Tebli¤in Sermaye Hareketleri’ne iliflkin hükümlerinin
uygulanmas›na dair 5 Mart 1992 tarih ve Sermaye Hareketleri iflaretli 92/YB-1
say›l› genelgesinde özel finans kurumlar›n›n yurt d›fl›ndan borçlu s›fat›yla kredi
temin edebilmesi konusunda aç›kl›k bulunmamaktad›r. Özel finans kurumlar›n›n
konuyu Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) sormalar›
üzerine, BDDK’n›n 13 Nisan 2001 tarihli ve DZM.2/20-6 No’lu yaz›s›nda “özel
finans kurumlar›n›n tabi bulunduklar› 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun 20’nci
maddesinin 6 numaral› f›kras›nda, özel finans kurumlar›n›n kamudan fon toplama yöntemleri, özel cari hesaplar ile kâr ve zarara kat›lma hakk› veren hesaplar
olarak belirlenmifl ve bu kurumlar›n mevduat kabul edemeyecekleri hüküm alt›na al›nm›flt›r. ‹lgili mevzuatta, özel finans kurumlar›n›n bu yöntemler d›fl›nda

kendi adlar›na borçlanmalar›n› engelleyen herhangi bir hüküm yer almad›¤›ndan” özel finans kurumlar›n›n
“borçlu s›fat›yla yurt d›fl›ndan fon sa¤lamas› ve bu fonlar›n özel finans kurumlar›n›n hesab›na özel finans kurumlar›n›n faaliyetlerine uygun flekilde
iflletilmesi”nin mümkün bulundu¤u
ifade edilmektedir.
Bu makalenin konusunu bankalar ve
özel finans kurumlar›nca uluslararas›
kurumlardan, yabanc› devletlerden veya yabanc› banka ve kurumlardan temin edilen krediler ile ilgili vergi ve
vergi benzeri yükümlülükler oluflturmaktad›r. Konu ile ilgili vergi ve vergi
benzeri yükümlülükler, yurt d›fl› krediyi temin eden kuruluflun banka veya
özel finans kurumu olmas›na ba¤l› olarak zaman içinde de¤ifliklik göstermektedir.
2. Bankalar ve Özel Finans Kurumlar›nca
Temin Edilecek Yurt D›fl› Kredilerde
Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Uluslararas› kurumlardan, yabanc›
devletlerden veya yabanc› banka ve
kurumlardan bankalar ve özel finans
kurumlarca al›nan krediler ile ilgili befl
temel vergi ve vergi benzeri yükümlülük vard›r:
1) Zorunlu Karfl›l›k Yükümlülü¤ü
2) Disponibilite Yükümlülü¤ü
3) Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu
4) Damga Vergisi
5) Kurumlar Vergisi Tevkifat›
2.1. Zorunlu Karfl›l›k Yükümlülü¤ü
T.C. Merkez Bankas›n›n 22 Temmuz
1996 tarihli ve 22704 say›l› Resmi Ga-

zete’de yay›mlanan 96/1 Say›l› Mevduat Munzam Karfl›l›klar› Hakk›nda
Tebli¤’inde Türkiye’de kurulmufl veya
flube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar›n yurt d›fl›ndan
temin ettikleri yabanc› para yurt d›fl›
kredilerde zorunlu karfl›l›k oran›n›n
%11 oldu¤u belirtilmekteydi.
Özel finans kurumlar›n›n T.C. Merkez
Bankas› nezdinde tutmakla yükümlü
oldu¤u blokaj ile ilgili T.C.M.B. taraf›ndan yay›mlanan 2 Mart 1984 tarihli
1 No’lu tebli¤in blokaja iliflkin 11’inci
maddesinde Yurt D›fl› Krediler ile ilgili herhangi bir düzenleme mevcut de¤ildi.
T.C. Merkez Bankas›’n›n 29 Mart
2002 tarihli Zorunlu Karfl›l›klar Hakk›nda Tebli¤’i yay›mlanana kadar özel
finans kurumlar›n›n borçlu s›fat›yla
sa¤lad›¤› yurt d›fl› fonlar zorunlu karfl›l›¤a tabi yükümlülüklere tabi de¤ildi
ve bu da özel finans kurumlar›na
önemli bir f›rsat tan›yordu.
T.C. Merkez Bankas›n›n 29 Mart 2002
tarihli ve 24710 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2002/01 S›ra No’lu
Zorunlu Karfl›l›klar Hakk›nda Tebli¤’i,
22/7/1996 tarihli ve 22704 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 96/1 Say›l›
Zorunlu Karfl›l›klar Hakk›nda Tebli¤
ile ek ve de¤ifliklikleri ve 21/3/1984 tarihli ve 18348 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan Özel Finans Kurumlar›
Hakk›nda 1 No’lu Tebli¤in çeflitli Tebli¤lerle de¤iflik blokaja iliflkin hükümleri yürürlülükten kald›rm›flt›r. Bu tebli¤de, Türkiye’de kurulmufl veya flube
açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet
gösteren bankalar ve özel finans ku-

rumlar›n›n yurt d›fl›ndan temin ettikleri
yabanc› para yurt d›fl› kredilerde zorunlu karfl›l›k oran›n›n %11 oldu¤u belirtilmektedir.1
Bankalar› ve özel finans kurumlar›n›
ola¤anüstü çekilifller riskine karfl› korumak için getirilen zorunlu karfl›l›k
uygulamas› bankalar ve özel finans kurumlar› aç›s›ndan örtülü bir vergi niteli¤indedir ve kaynak maliyetini art›rmaktad›r.
TCMB yabanc› para zorunlu karfl›l›klara 24 May›s 2002 tarihinden itibaren
faiz ödemeye bafllam›flt›r. TCMB bankalar›n $ cinsi yabanc› para yükümlülükleri için %0,665 Euro cinsi yabanc›
para yükümlükleri için ise %1,47 oran›
üzerinden faiz ödemektedir. Buna karfl›n TCMB özel finans kurumlar›n›n
zorunlu karfl›l›klar›na faiz ödememektedir (BDDK,2003, 25).
2.2. Disponibilite Yükümlülü¤ü
Olas› likidite risklerine karfl› korumak
için, Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankas› Türkiye’de kurulmufl veya flube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet
gösteren bankalara disponibilite yükümlülü¤ü getirmektedir.
1211 say›l› Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas› Kanunu’nun 40’-II-a
maddesine istinaden, Türkiye’de kurulmufl veya flube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar›n taahhütleri ve bu taahhütler karfl›l›¤›nda
bulundurmak zorunda olduklar› disponibl de¤erlere iliflkin esas ve flartlar›
1

belirleyen T.C. Merkez Bankas› taraf›ndan yay›mlanan Zorunlu Karfl›l›klar
Hakk›ndaki 96/1 s›ra nolu tebli¤de
“bankalar›n yurt d›fl›ndan temin ettikleri yurt d›fl› krediler için bulunduracaklar› disponibilite oran› %11’i
TCMB nezdinde ABD Dolar›, Alman
Mark›, ‹sviçre Frang›, ‹ngiliz Sterlini,
Frans›z Frang›, Hollanda Florini ve
Euro cinsinden serbest tevdiat, kalan›n
asgari %1’i senet, azami %2’si kasalarda bulundurulan konvertibl efektif olmak üzere toplam %14’ünü” disponibl
de¤er olarak bulundurmakla yükümlü
olduklar› belirtilmekteydi.
T.C. Merkez Bankas›n›n 29 Mart 2002
tarihli ve 24710 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2002/02 S›ra No’lu
Umumi Disponibilite Hakk›nda Tebli¤’i, 22/7/1996 tarihli ve 22704 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan 96/1 Say›l› Umumi Disponibilite Hakk›nda
Tebli¤ ile ek ve de¤ifliklikleri yürürlülükten kald›rm›flt›r. Bu tebli¤de, Türkiye’de kurulmufl veya flube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar›n yurt d›fl›ndan temin ettikleri yabanc› para yurt d›fl› kredilerde umumi
disponibilite oran›n›n %1 oldu¤u belirtilmektedir.
TCMB disponibilite yükümlülü¤ü için
bankalara ek bir faiz ödemesinde bulunmamaktad›r. Fakat, disponibilite
yükümlülü¤ünün Devlet ‹ç Borçlanma
Senedi tutma yoluyla yerine getirilmesi bu örtülü vergi yükünü azaltmaktad›r (BDDK,2003, 25).
T.C. Merkez Bankas›n›n 2002/02 S›ra

Özel finans kurumlar›n›n, bu Tebli¤’in yay›mland›¤› tarihten önce borçlu s›fat›yla sa¤lad›¤› fonlar, vadeleri sonuna
kadar zorunlu karfl›l›¤a tabi yükümlülükler aras›na dahil edilemez (Geçici Madde-3)

No’lu Umumi Disponibilite Hakk›nda
Tebli¤’inde özel finans kurumlar›n›n
yurt d›fl›ndan temin ettikleri yabanc›
para yurt d›fl› krediler için herhangi bir
düzenleme mevcut de¤ildir. Dolay›s›
ile, özel finans kurumlar›n›n yurt d›fl›ndan temin ettikleri yabanc› para yurt
d›fl› kredilerde umumi disponibilite
oran› %0 (s›f›r) d›r.

2.3. Kaynak Kullan›m› Destekleme
Fonu
Bakanlar Kurulu taraf›ndan yay›mlanan 12 May›s 1988 tarihli ve 88/12944
say›l› kararnameye iliflkin Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankas›`n›n yay›nlad›¤› Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu (KKDF) hakk›ndaki 6 No’lu
tebli¤de, KKDF oran› bankalar ve finansman flirketlerinin yurt d›fl›ndan
sa¤lad›klar› kredilerde %0 (s›f›r) olarak öngörülmektedir.
Bakanlar Kurulu taraf›ndan yay›mlanan 12 May›s 1988 tarih ve 88/12944
say›l› KKDF Hakk›nda Karar’›n Ek
3’üncü maddesi “ …bu karar uygulamas›nda, banka ifadesi, özel finans kurumlar›n› da, kredi ifadesi, özel finans
kurumlar›n›n kulland›klar› fonlar› da
(Kira akdi (Leasing) hariç), faiz ifadesi, özel finans kurumlar›n›n kulland›rm›fl olduklar› fonla ilgili faaliyetlerden
do¤an kar› da kapsar” diyerek, özel finans kurumlar›n› da KKDF kapsam›na
alm›flt›r. Dolay›s› ile, özel finans kurumlar›nca yurt d›fl›ndan sa¤lanan kredilerde de KKDF oran› %0 (s›f›r) d›r.
2.4. Damga Vergisi
488 say›l› Damga Vergisi Kanunu`nun
mükerrer 30’uncu maddesine 3393 sa-

y›l› Kanun ile eklenen f›kra uyar›nca
uluslararas› kurumlardan, yabanc› ülkelerin kredi kurulufllar›ndan ve di¤er
her türlü d›fl kaynaklardan do¤rudan
do¤ruya veya Türkiye`de faaliyet gösteren bankalar vas›tas›yla verilecek
krediler ve bu kredilerin geri ödenmesi
nedeniyle düzenlenen ka¤›tlar›n damga
vergisi nispetini “0” (s›f›r) a kadar indirmeye, indirilen nispeti kanuni seviyesine kadar ç›karmaya ve bu nispetler
dahilinde kredi nevileri itibariyle farkl› nispetler tespit etmeye ve bu konu ile
ilgili usul ve esaslar› tayin etmeye Bakanlar Kurulu yetkili k›l›nm›flt›.
Bu yetkiye istinaden 17 Eylül 1987 tarih ve 19577 say›l› Resmi Gazete`de
yay›mlanan 87/12067 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar›`n›n birinci maddesinin
(a) f›kras› ile uluslararas› kurumlardan,
yabanc› ülkelerin kredi kurulufllar›ndan ve di¤er her türlü d›fl kaynaklardan
do¤rudan do¤ruya veya Türkiye`de faaliyet gösteren bankalar vas›tas›yla temin edilen d›fl kredilerin, sadece al›nmas› s›ras›nda ilk defa düzenlenen ka¤›tlar ile bu kredilerin söz konusu kurulufllara geri ödenmesi dolay›s›yla düzenlenen ka¤›tlarda vergi nispetinin
“0” (s›f›r) olarak uygulanmas› karara
ba¤lanm›flt›.
Maliye ve Gümrük Bakanl›¤› Gelirler
Genel Müdürlü¤ü`nün 27 A¤ustos
1990 gün ve 74012 say›l› yaz›s› ile yurt
d›fl›ndan temin edilen ayni ve gayri
nakdi krediler bu uygulaman›n d›fl›nda
bulunmaktayd›.
1997/1 S›ra Numaral› Damga Vergisi
‹ç Genelgesinde, yukar›da bahsi geçen
Kanun hükmü ve Kararname esaslar›

çerçevesinde, yabanc› finans kaynaklar›ndan temin olunan nakdi döviz kredileriyle ilgili olmak kayd›yla, kredinin
temini safhas›nda düzenlenen kredi
sözleflmelerine ilaveten kredi sözleflmesinin düzenlenmesini temin etmek
üzere, sözleflme safhas›ndan önce krediye karfl›l›k verilen teminatlarla ilgili
(teminat, kefalet, garanti ve kontrgaranti mektubu, ipotek sözleflmesi, iflletme rehini sözleflmesi gibi) ka¤›tlar›n
da Kararnamede belirtilen “ilk defa düzenlenen” ka¤›tlardan say›lmas› ve bu
ka¤›tlara da “0” (s›f›r) nispetinde Damga Vergisi uygulanmas› gerekti¤i belirtilmiflti.
87/12067 say›l› Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Eki Karar›n 1’inci maddesinin (a) bendinde yer alan “ilk defa”
ibaresinin iptali ile ilgili Dan›fltay’da
iptal davas› aç›lm›flt›r. Davay› inceleyen Dan›fltay 7’nci Dairesi 25 Haziran
2003 tarih ve Esas No: 2002/527, Karar No: 2003/3704 say›l› Karar›nda,
87/12067 Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Eki Karar›n 1’inci maddesinin (a) bendinde yer alan “ilk defa”
ibaresinde hukuka uyarl›k bulunmad›¤›
gerekçesiyle iptaline karar vermifltir
(Çelebi, 2003,39).
488 Say›l› Damga Vergisi Kanunun
9’uncu maddesinde “Bu Kanuna ekli
(2) say›l› tabloda yaz›l› ka¤›tlar Damga
Vergisinden müstesnad›r” denilmektedir. 2 Ocak 2004 tarih 25334 mükerrer
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan
5035 say›l› Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun’un
30’uncu maddesinde “488 say›l› Kanuna ekli (2) say›l› tablonun “IV.Ticari

ve medeni ifllerle ilgili kâ¤›tlar” bafll›kl› bölümünün (23) numaral› f›kras›n›n”
izleyen flekilde de¤ifltirildi¤i belirtilmektedir: “ Bankalar, yurt d›fl› kredi
kurulufllar› ve uluslararas› kurumlarca
kulland›r›lacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amac›yla düzenlenecek
kâ¤›tlar ile bu kâ¤›tlar üzerine konulacak flerhler (kredilerin kullan›mlar› hariç).”
Böylece, yurt içi ve yurt d›fl›ndan sa¤lanan kredilerde herhangi bir ay›r›ma
gidilmeksizin tüm krediler istisna kapsam›na al›nd›¤›ndan, bu de¤iflikli¤e
paralel olarak 5035 say›l› Kanunun
49/4’üncü maddesiyle 488 say›l› Kanunun mükerrer 30’uncu maddesinin
2’nci f›kras›nda yer alan uluslararas›
kurumlardan, yabanc› ülkelerin kredi
kurulufllar›ndan ve di¤er her türlü d›fl
kaynaklardan do¤rudan do¤ruya veya
Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar
vas›tas›yla verilecek krediler ve bu
kredilerin geri ödenmesi nedeniyle düzenlenen ka¤›tlarda “0” s›f›r nispet
damga vergisi uygulamas›na iliflkin
Bakanlar Kuruluna yetki veren hüküm
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
T.C. Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel
Müdürlü¤ü’nce 13 Ocak 2004 tarihinde yay›mlanan Damga Vergisi Sirküleri/4 ile yap›lan düzenlemede “Kanunda
sözü geçen kredi tan›m›na Bankalar
Kanununa göre kredi olarak kabul edilen nakdi krediler ile teminat mektuplar›, kefaletler, aval, ciro ve kabuller
gibi gayrinakdi kredilerin girece¤i, akreditiflerin de bu kapsamda de¤erlendirilece¤i” bildirilmifltir. 30 Ocak 2004
tarihinde yay›mlanan Damga Vergisi

Sirküleri/6’da “Bu kapsamda, bankalar
taraf›ndan düzenlenecek teminat mektuplar› ve akreditifler gayrinakdi kredi
olarak de¤erlendirilecektir. Buna göre,
bunlar›n sürelerinin uzat›lmas› veya k›salt›lmas›, miktar›n›n art›r›lmas› veya
azalt›lmas› nedeniyle düzenlenecek ka¤›tlar›n da damga vergisi istisnas›ndan
yararland›r›lmas› gerekti¤i” belirtilmektedir.2
Kanun’daki banka ifadesi özel finans
kurumlar›n› da kapsamaktad›r.
Böylece, bankalar ve özel finans kurumlar›n›n uluslararas› kurumlardan,
yabanc› ülkelerin kredi kurulufllar›ndan ve di¤er her türlü d›fl kaynaklardan
temin edecekleri d›fl krediler nedeniyle
düzenlenecek ka¤›tlar (teminat, kefalet, garanti ve kontrgaranti mektubu,
ipotek sözleflmesi, iflletme rehini sözleflmesi gibi) damga vergisinden müstesnad›r.
2.5. Kurumlar Vergisi Tevkifat›
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda “Kurumlar›n kanuni ve ifl merkezlerinden
her ikisi de Türkiye içerisinde bulunmayanlar, yaln›z Türkiye’de elde ettikleri kurum kazançlar› üzerinden vergilendirilirler” ibaresi ile Dar Mükellef
tarif edilmektedir.
Dar mükellef kurumlara yap›lan ödemeler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
24’üncü maddesi uyar›nca tevkifata
tabi olup, bu kurumlara söz konusu ka2

zanç ve iratlar› sa¤layanlar bu kazanç
ve iratlardan kurumlar vergisi tevkifat›
yapmaya mecburdurlar. “Kazanç ve
iratlar› sa¤layanlar” ifadesinden kas›t
kurumlar vergisine tabi kazanç ve iratlar› nakden veya hesaben ödeyen veya
tahakkuk ettiren gerçek ve tüzel kiflilerdir.
Kurumlar Vergisi Kanunun 24’üncü
maddesinde “dar mükellefiyete tabi
kurumlar›n tevkifata tabi kazanç ve
iratlar›ndan yap›lacak vergi tevkifat›
nispetlerini, gelir unsurlar› ve faaliyet
konular› itibariyle ayr› ayr› belirlemeye, s›f›ra kadar indirmeye, yeni oran
tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir” hükmü bulunmaktad›r. Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 24’üncü maddesi
uyar›nca yap›lacak tevkifat oranlar›,
söz konusu maddede belirtilen yetkiye
istinaden 93/5147 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar›’yla belirlenmifltir.
Bu yetkiye istinaden 30 Aral›k 1993
tarih ve 93/ 5147 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›’n›n sekizinci maddesinin (a)
f›kras›nda “yabanc› devletler, uluslararas› kurumlar, veya yabanc› banka ve
kurumlardan al›nan her türlü krediler
için ödenecek faizlerden “0” (s›f›r) tevkifat oran›” belirlenmifltir. Bu çerçevede, bankalarca yurt d›fl›ndan temin edilecek krediler ile ilgili yap›lacak geri
ödemelerde herhangi bir tevkifat yükümlülü¤ü yoktur.

“Kredilerin kullan›mlar› hariç” ifadesi, kredinin temin edilmesinden sonra de¤iflik amaçlarla kullan›lmas› s›ras›nda
bu tutar›n kullan›m› ile ba¤lant›l› olarak düzenlenmesi muhtemel ka¤›tlar› kavramaktad›r. Örne¤in, bir tafl›t kredisinin temininden sonra bu kredi ile sat›n al›nan tafl›tla ilgili al›c› ile sat›c› aras›nda düzenlenen sözleflme ve benzeri ka¤›tlar vergiye tabi olacakt›r (Damga Vergisi Sirküleri/6).

Bu Karar’›n 7a maddesi uyar›nca “faizsiz olarak kredi veren dar mükellef
kurumlara ödenen kar paylar› ile kar ve
zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen
kar paylar›ndan %16 oran›nda” stopaj
yap›lmas› gerekmekteydi. Yurtd›fl›ndaki dar mükellef bir kurumdan özel finans kurumlar›nca faizsiz kredilerin bu
Karar’›n uygulamas›nda “faizsiz olarak verilen kredi”; bunlara iliflkin olarak ödenen kar pay› ve vade farklar›n›n
ise Karar uygulamas›nda “kar pay›”
olarak de¤erlendirilmektedir. Bu çerçevede, özel finans kurumlar›nca yurt
d›fl›ndan temin edilecek kar pay› esasl›
murabaha, mudaraba veya benzeri nitelikli faizsiz krediler ile ilgili yap›lacak geri ödemelerde %16 (%10’luk
fon pay› ile birlikte %17,6) tevkifat yükümlülü¤ü vard›.3
8 Aral›k 2003 tarihli Bakanlar Kurulu
Karar› yürürlülü¤e girene kadar, %16
(%10’luk fon pay› ile birlikte %17,6)
oran›nda tevkifat yükümlülü¤ü özel finans kurumlar› üzerinde önemli bir
yük durumundayd›.
30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l›
Resmi
Gazete’de
yay›mlanan
2003/6575 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile, 5422 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunun de¤iflik 24’üncü maddesinde
yer alan kazanç ve iratlardan yap›lacak
vergi tevkifat oranlar› “faizsiz olarak
kredi verenlere ödenen kar paylar›ndan
%0 (s›f›r)” ve yine ayn› Karar’›n 8a

maddesi uyar›nca “yabanc› devletler,
uluslar aras› kurumlar veya yabanc›
banka ve kurumlardan al›nan her türlü
krediler için ödenecek faizlerden (özel
finans kurumlar›n›n kendi usullerine
göre yurt d›fl›ndan sa¤lad›klar› fonlar
ve benzeri kaynaklar için ödedikleri
kar paylar› dahil) %0 (s›f›r)” oran›nda
tevkifat yap›lacakt›r fleklinde de¤ifltirilmifltir.
Böylece, gerek bankalar gerekse de
özel finans kurumlar›nca yurt d›fl› banka ve kurumlardan temin edilecek krediler ile ilgili yap›lacak geri ödemelerde herhangi bir tevkifat yükümlülü¤ü
yoktur.
Yukar›da say›lan vergi avantajlar›ndan
yararlanmak için bu tip kredilerin yurt
d›fl› bir banka veya yabanc› ülkelerin
kredi kurulufllar›ndan temin edilmesi
gerekmektedir. Herhangi bir yurt d›fl›
gerçek ve tüzel kifliden temin edilecek
kredi bu kapsam içine dahil olmaz.
Mesela, e¤er kredi bir yurt d›fl› gerçek
ve tüzel kifliden sa¤lanm›fl ise, oluflacak faiz üzerinden %25 gelir vergisine
tabidir.
3. Genel De¤erlendirme ve Sonuç
Türkiye’deki bankalar ve özel finans
kurumlar›n›n uluslararas› kurumlardan, yabanc› devletlerden veya yabanc› banka ve kurumlardan borçlu s›fat›yla kredi temin etmeleri serbest bulunmaktad›r. Ad› geçen kredilerle ilgi-

3 Ancak, yurtd›fl›ndaki faizsiz finans kurumunun mukim oldu¤u ülke ile Türkiye aras›nda çifte vergilendirmenin
önlenmesine yönelik bir anlaflma bulunmas› durumunda bu anlaflma hükümlerinin de, uygulanacak stopaj oran›n›n
belirlenmesinde dikkate al›nmas› gerekmektedir.

li befl temel vergi ve vergi benzeri yükümlülük vard›r: zorunlu karfl›l›k yükümlülü¤ü, disponibilite yükümlülü¤ü, kaynak kullan›m› destekleme fonu,
damga vergisi ve kurumlar vergisi tevkifat›. Yurt d›fl›ndan temin edilen krediler ile ilgili vergi benzeri yükümlülükler olan zorunlu karfl›l›k yükümlülü¤ü ve disponibilite yükümlülü¤ü bak›m›ndan bankalar ve özel finans kurumlar› farkl› sorumluluklar tafl›maktad›rlar. 8 Aral›k 2003 tarihine kadar
yurt d›fl›ndan temin edilen krediler ile
ilgili vergisel yükümlülükler bak›m›ndan bankalar ve özel finans kurumlar›
farkl› sorumluluklar tafl›maktayd›. Bu
tarihten sonra, temin edilen kredinin
faizli veya kar pay› esasl› murabaha,
mudaraba veya benzeri nitelikli faizsiz
kredi olmas›na bak›lmaks›z›n, bankalar ve özel finans kurumlar› yurt d›fl›ndan temin edilen krediler ile ilgili vergisel yükümlülükler bak›m›ndan ayn›
sorumluluklar› tafl›maktad›rlar.
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SORU VE CEVAPLAR
Kurtulufl Caddesi No: 152
Kurtulufl-fiiflli/‹STANBUL
Telefon: 0212 315 84 00
e-mail: ismmmo@ismmmo.org.tr

SORU 1 :
2003 Y›l›na ait Y›ll›k Beyannamemde Tevkif yoluyla kesilen Vergilerime ait
Tabloyu beyanname ekinde Vergi dairesine verdim.Tevkif yoluyla kesilen
vergilerden kalan rakam için 2004 y›l› Ocak ay›ndan itibaren tahakkuk
eden KDV,Stopaj vs.Vergiler için mahsup talebinde bulundum. Mahsup
talebi dilekçesine göre 3.flah›slar için de mahsup talebinde bulunabilece¤imi
gördüm ve Sigorta Acentesi olarak mükellef olan babama ait Vergiler
içinde mahsup talebinde bulundum. Fakat Vergi Dairesi bu talebimi red
detti. Gerekçe olarakta GVK 'nun 252 Nolu tebli¤ini gösterdiler. Orada
"...Mükellefler dilerlerse orta¤› bulunduklar› adi ortakl›k veya kollek
tif flirketlerin müteselsilen sorumlu olduklar› vergi borçlar›na da mahsuben
iade talebinde bulunabilirler..." cümlesine istinaden mahsubun olamaya
ca¤›n› bildirdiler.
Sorum fiu:
1- 3568 say›l› Serbet Muhasebecilik ve Mali Müflavirlik Kanununa göre
Serbest Muhasebeci olarak Muhasebe hizmetleri d›fl›nda herhangi bir
iflyeri açamayaca¤›ma ve her hangi bir flirkete ortak olamayaca¤›ma, Adi
ortakl›k kuramayaca¤›ma göre üçüncü flah›slar›n borçlar›na mahsup ve
‹adededeki üçüncü fiah›s kim olacakt›r.
2- En yak›n›m olan babam›n Vergi borçlar›na mahsup talebinde buluna
mayacaksam, baflka kimin Vergi borçlar›na neden ve nas›l mahsup
talebinde bulunay›m.
3- Sadece müteselsilen sorumlu olaca¤›m Adi Ortakl›k veya kollektif
fiirketlerin borçlar›na mahsup yapa bileceksem o zaman babamla nas›l
ortak olaca¤›m.O sigortac› ben muhasebeci. Yukar›da aç›klamalar›m ve
sorular›m için cevab›n›z› bekler çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim.
Sayg›lar›mla.

CEVAP 1 : 252 No’lu Gelir Vergisi
Genel tebli¤inde aç›kland›¤› gibi;GVK
121’nci maddesinde; beyannamede
gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan GVK’na göre kesilmifl bulunan
vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup
edilece¤i, mahsubu yap›lan miktar›n
gelir vergisinden fazla olmas› halinde
aradaki fark›n vergi dairesince
mükellefe bildirilece¤i ve mükellefin
tebli¤ tarihinden itibaren bir y›l içinde
müracaat› üzerine kendisine red ve
iade olunaca¤› belirtilmifltir.
Buna göre, öncelikle mahsup ifllemi
yap›lacak, mahsuptan sonra kalan bir
tutar varsa nakden iade aflamas›na
geçilecektir. Yani, öncelikle mahsuben
iadeye iliflkin düzenlemelere göre
ifllem yap›lacakt›r, nakden iadeye
iliflkin düzenlemeler ancak nakden
iade aflamas›na gelinirse devreye girecektir.
Tebli¤i’nin “Mahsuben iade” yi
düzenleyen 1.3.1.’nci bölümüne göre;
mükellefler dilerlerse orta¤› bulunduklar› adi ortakl›k veya kollektif flirketlerin müteselsilen sorumlu olduklar›
vergi borçlar›na da mahsuben iade
talebinde bulunabilirler. Bu taleplerin
yerine getirilebilmesi için, iade alacakl›s› mükellefin muaccel hale gelmifl

vergi borcunun bulunmamas› ve mahsup dilekçesinde adi ortakl›k veya
kollektif flirketin hangi dönem borçlar›
için mahsup talep edildi¤inin belirtilmesi gerekir. Mahsup talebine iliflkin
dilekçe ve eklerinin vergi dairesi
kay›tlar›na girdi¤i tarih esas al›n›r.
“Nakden iade” yi düzenleyen 3.2.1’nci
bölümünde belirtildi¤i gibi; nakden
iade edilebilir aflamaya gelen alaca¤›n
üçüncü flah›slar›n vergi borçlar›na
mahsubu talep edilebilir. Bu mahsup
ifllemine iliflkin verilecek dilekçede,
lehine mahsup talebinde bulunulan
kiflinin ad›-soyad› veya unvan›, vergi
kimlik numaras›, ba¤l› oldu¤u vergi
dairesi ile borcun türü, miktar› ve
dönemi bildirilir. Bu flekilde yap›lan
mahsup talepleri düzeltme fiflinin
onayland›¤› tarih itibariyle yerine
getirilir.
Bu durumda, mahsuben iade hakk›n›z›
kullanman›z (kendi borçlar›n›za ve
e¤er varsa orta¤› bulundu¤unuz adi
ortakl›k veya kollektif flirketin vergi
borçlar›na mahsup ifllemlerini yapman›z) sonras›nda nakden iade edilecek bir tutar kal›yorsa, bu tutar› 3.
flah›s konumunda olan baban›z›n vergi
borçlar›na mahsup ettirme talebinde
bulunma hakk›n›z vard›r.

SORU 2:
Ganyan Bayiili¤i ile ifltigal etmektediyim. Vergi Dairesi KDV mükelle
fiyetli¤imi tesis etmedi. Bundan dolay› kesti¤im faturalarda KDV
hesaplam›yorum. Benim ö¤renmek istedi¤im al›fl faturalar›mdaki
ödedi¤im KDV’leri gider yazabilirmiyim?

CEVAP 2:
KDVK’nun 8/1-f’nci maddesi ve 1
no’lu KDV Genel Tebli¤i ile
aç›kland›¤› üzere, at yar›fl› ve bahis
düzenleme hizmeti ifas›nda verginin
mükellefi olarak, at yar›fllar›n› ve
bahisi tertipleyen TJK oldu¤u hükme
ba¤lanm›flt›r. At yar›fl› ve bahis
düzenleyen taraf, ganyan bayileri
olmad›¤›ndan at yar›fl› düzenleme ve
bahis hizmeti ifas› sonucunda do¤an
KDV’nin mükellefinin de ganyan bayilerinin olmas› mümkün de¤ildir.
Ancak, ganyan bayileri at yar›fl›
düzenleme ve bahis hizmetini veren
TJK’ne, bahis oyununu oynatma da
arac›l›k hizmeti vermektedirler. Bu
hizmetleri, KDVK’nun 1/1 ve 4’ncü
maddesi kapsam›nda arac›l›k hizmeti
olup, TJK’nün verdi¤i di¤er hizmetlerden kapsam ve mahiyet olarak
farkl›d›r. Ganyan bayileri arac›l›k
hizmetlerinin karfl›l›¤› olarak TJK’den
komisyon geliri elde etmektedirler.
Ganyan Bayilerinin arac›l›k hizmetleri
karfl›l›¤› olarak TJK’den ald›klar›

komisyonlar için kesti¤i faturalarda
herhangi bir KDV istisnas› bulunmamaktad›r. Bu hizmetlerinden dolay›
vergi mükellefi olmal›d›rlar. Hali
haz›rda, faturalar KDV hesaplanmadan kesilse bile TJK’nün bunu
KDV dahil olarak de¤erlendirmesi ve
içerdi¤i KDV’yi indirim konusu yapmas› gerekmektedir.
Ancak, uygulamada Maliye idaresinin
ganyan bayilerinin arac›l›k hizmetlerini
(kan›m›zca
yanl›fl
olarak)
KDVK’nun 8/1-f’nci maddesi kapsam›nda de¤erlendirdi¤i görülmektedir.
Bu durumda, al›fl faturalar›n›n
KDV’sinin
bizim
yorumumuz
çerçevesinde indirilecek KDV olarak
de¤erlendirilmesi
gerekmektedir.
Di¤er taraftan, vergi dairelerinin uygulamas› kapsam›nda olaya bakarsak,
KDV mükellefi olmad›¤›n›zdan dolay›
al›fl KDV’lerini gider olarak
de¤erlendirmeniz
yerinde
olur.
Konuyla ilgili mukteza talebinde
bulunman›z› öneririz.

YARGI KARARLARI
T.C.
DANIfiTAY DOKUZUNCU DA‹RE
Esas No
: 2000 / 4324
Karar No
: 2003 / 34
Özeti : Vergi ve ceza ihbarnamelerinin
davac›n›n terk etti¤i ifl adresinde kardefline tebli¤ edildi¤i, bu kiflinin ise
213 say›l› Kanunun 94. maddesinde say›lan kiflilerden olmad›¤› hakk›nda.
Karar›n Düzeltilmesini ‹steyen : ....
Vekili : Av.....
Karfl› Taraf : .... Vergi Dairesi Müdürlü¤ü
‹stemin Özeti : Yükümlü ad›na, 1992/
fiubat – Aral›k dönemleri için sal›nan
Katma De¤er Vergisi ile kesilen kaçakç›l›k, usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalar›n›n terkini istemiyle aç›lan davay› süre afl›m› yönünden reddeden ‹stanbul 9. Vergi Mahkemesi karar›n›
onayan Dan›fltay Onbirinci Dairesinin
07.02.2000 tarih ve E:1998/3444,
K:2000/384 say›l› karar›n›n; dava konusu vergi ve cezalar› içeren ihbarnamelere iliflkin tebligat›n usulüne uygun
yap›lmad›¤› ileri sürülerek düzeltilmesi, istenilmektedir.
Savunman›n Özeti : Karar›n düzeltilmesi isteminin reddi gerekti¤i savunulmaktad›r.
İSMMMO Yayın Organı

Dan›fltay Savc›s› Zehra Birden’ in
Düflüncesi: Karar düzeltilmesi istemi,
2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 54. maddesine uygun bulundu¤undan kabulü ile, Dan›fltay 11. Dairesinin 07.02.2000 gün ve 2000/384
say›l› karar› kald›r›larak iflin esas›n›n
yeniden incelenmesi ve esas karar metnindeki düflünce uyar›nca temyiz isteminin kabulü gerekti¤i düflünülmektedir.
Tetkik Hakimi Haflim Güney’ in Düflüncesi : Karar düzeltme isteminin
reddi gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dokuzuncu
Dairesince karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen düzeltme nedenleri ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 54.
maddesi uyar›nca yerinde görülerek
Dan›fltay
Onbirinci
Dairesinin
07.02.2000 tarih ve E: 1998/3444, K:
2000/384 say›l› karar› ortadan kald›r›ld›ktan sonra iflin gere¤i görüflüldü:
‹stem; 1992/ fiubat – Aral›k dönemleri
için yükümlü ad›na sal›nan Katma De¤er Vergisi ile kesilen kaçakç›l›k, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalar›n›n
terkini istemiyle aç›lan davay› süre afl›m› yönünden reddeden Vergi Mahkemesi karar›n›n bozulmas›na iliflkindir.
213 say›l› Vergi Usul Kanununun 93/1.
maddesinde; tahakkuk fiflinden gayri
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vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yaz›lar›n
adresleri bilinen gerçek ve tüzel kiflilere posta vas›tas›yla ilmuhaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere
ilan yolu ile tebli¤ edilece¤i; 94. maddenin birinci f›kras›nda tebli¤in mükelleflere, bunlar›n kanuni temsilcilerine,
umumi vekillerine veya vergi cezas›
kesilenlere yap›laca¤›, üçüncü f›kras›nda ise tebli¤in, kendisine tebligat
yap›lacak kimsenin bulunmamas› halinde ikametgah adresinde bulunanlardan veya iflyerinde memur yada müstahdemlerinden birine yap›laca¤› hükümlerine yer verilmifltir.
Öte yandan 7201 say›l› kanunun 32.
maddesinde tebli¤ usulüne ayk›r› yap›lm›fl olsa bile muhatab› tebli¤e muttali olmufl ise muteber say›laca¤›, muhatab›n beyan etti¤i tarihin tebli¤ tarihi
say›laca¤› belirtilmifltir.
Olayda davac›n›n “.....” adresindeki faaliyetini terk etmesi üzerine defter ve
belge ibraz›na iliflkin yaz› ikametgah
adresinde annesine tebli¤ edildi¤i halde dava konusu vergi ve ceza ihbarnamelerinin de ayn› adreste tebli¤ edilmesi gerekirken terk etti¤i ifl adresinde
kardefline tebli¤ edildi¤i, bu kiflinin ise
213 say›l› kanunun 94. maddesinde say›lan kiflilerden olmad›¤› anlafl›ld›¤›ndan ve davac› tebligat›n 12.01.1998 tarihinde eline geçti¤i beyan etti¤inden
7201 say›l› Kanunun 32. maddesi uyar›nca bu tarihin tebli¤ tarihi olarak kabulü gerekmektedir.
Bu durumda 04.02.1998 tarihinde aç›lan davada süre afl›m› bulunmad›¤›ndan Vergi Mahkemesince esas hakk›n-

da karar verilmesi gerekirken davan›n
süre afl›m› nedeniyle reddedilmesinde
isabet görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle temyiz isteminin
kabulüne, ‹stanbul 9. Vergi Mahkemesinin 21.04.1998 tarih ve 1998/372 say›l› karar›n›n bozulmas›na 21.01.2003
tarihinde oybirli¤i ile karar verildi.
T.C.
DANIfiTAY ÜÇÜNCÜ DA‹RE
Esas No
: 2002 / 2559
Karar No
: 2003 / 3083
Özeti : Kendi arsas› üzerine infla etti¤i
ifl han› için 02.06.1998 tarihinde yap›
kullanma izni ald›ktan sonra ayn› y›l
içinde satan davac›n›n elde etti¤i gelirin de¤er art›fl kazanc› kapsam›nda vergilendirilmesi gerekti¤i hakk›nda.
Temyiz Eden : .... Vergi Dairesi Müdürlü¤ü
Karfl› Taraf : ....
Vekili : Av ....
‹stemin Özeti : Özel mülkiyetindeki
arsas› üzerine infla etti¤i gayrimenkulü
1998 y›l›nda satmas›ndan elde etti¤i ticari kazanc›n› beyan etmedi¤i yolunda
düzenlenen vergi inceleme raporuna
dayan›larak davac› ad›na re’sen al›nan
a¤›r kusur cezal› gelir vergisi ve fon
pay›n›; 1990 y›l›nda ald›¤› arsa üzerinde yöneticisi oldu¤u flirketleri bir yerde
toplamak amac›yla 1991 y›l›nda plaza
inflaat›na bafllayan davac›n›n, 1993 y›l›nda tamamlad›¤› inflaata yap› kullanma ruhsat› verilmesi için müracaat et-

mesine ra¤men binadaki birtak›m usulsüzlükler ve bunlar›n halledilmesi sebebiyle 1997 y›l›nda yap› kullanma
ruhsat› verildi¤i bu arada olumsuz ekonomik flartlar ve banka kredileri nedeniyle biriken borçlar yüzünden icra
aflamas›na gelinmesi sebebiyle binan›n
1998 y›l›nda holding bünyesinde iki
ayr› flirkete sat›lmas› üzerine bu sat›fltan ticari kazanç elde edildi¤i görüflüyle cezal› tarhiyat yap›ld›¤›n›n anlafl›ld›¤›, bir faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç say›labilmesi için devaml›l›k unsuru tafl›mas› gerekti¤i, davac›n›n kendi arsas› üzerine infla etti¤i plazay› ekonomik zorluklar nedeniyle satmak durumunda kalmas› devaml›l›k
unsurunu tafl›mad›¤›ndan bu faaliyetin
ticari oldu¤undan söz edilemeyece¤i,
söz konusu inflaat için her ne kadar
1997 y›l›nda yap› kullanma ruhsat› verilmiflse de 08.09.1993 tarihinde ruhsat
için müracaatta bulunulmufl olmas› yap›n›n da bu tarih itibar›yla tamamlanarak iktisap edildi¤ini gösterdi¤inden ve
bu tarihten sonra inflaat›n etti¤ine dair
bir tespit bulunmad›¤›ndan, 193 say›l›
Gelir Vergisi Kanununun olay tarihinde yürürlükte bulunan mükerrer 80.
maddesinin 1. f›kras›n›n 7. bendinde
öngörülen dört y›ll›k süre geçirildikten
sonra 1998 y›l›nda sat›lan tafl›nmaz dolay›s›yla de¤er art›fl kazanc› da do¤mayaca¤›, bu durumda gelir vergisine tabi
kazanç unsurlar›ndan hiçbirisine girmeyen söz konusu faaliyetten elde edilen kazanc›n ticari kazanç olarak de¤erlendirilmesi suretiyle yap›lan tarhiyatta yasaya uygunluk bulunmad›¤›
gerekçesiyle kald›ran ‹zmir Üçüncü
Vergi Mahkemesinin 13.06.2002 gün

ve E:2001/228, K:2002/499 say›l› karar›n›n; gayrimenkul sat›fl›ndan elde etti¤i ticari kazanc›n› beyan etmedi¤i
vergi inceleme raporuyla saptanan davac› ad›na yap›lan cezal› tarhiyatta yasaya ayk›r›l›k bulunmad›¤› ileri sürülerek bozulmas› istenmektedir.
Savunman›n Özeti : Temyiz isteminin reddi gerekti¤i savunulmaktad›r.
Tetkik Hakimi : Birgül Ö¤ülmüfl
Düflüncesi : Dosyada bulunan yap›
kullanma izin belgesine göre
02.06.1998 tarihinde ruhsat› al›nan yap›n›n ayn› y›l içinde sat›lm›fl olmas›,
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80.
maddesi kapsam›nda de¤er art›fl kazanc›n›n konusuna girdi¤inden temyiz isteminin bu nedenle kabulü gerekti¤i
düflünülmektedir.
Savc› : Nurten Karaçay
Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde öne
sürülen hususlar, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Yasas›n›n 49. maddesinin 1. f›kras›nda belirtilen nedenlerden
hiçbirisine uymay›p Vergi Mahkemesince verilen karar›n dayand›¤› hukuki
ve yasal nedenler karfl›s›nda, an›lan karar›n bozulmas›n› gerektirir nitelikte
görülmemektedir.
Aç›klanan nedenle temyiz isteminin
reddi ile vergi mahkemesi karar›n›n
onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Üçüncü Dairesince, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Kanununun 17. maddesinin 2. f›kras› hükmü uyar›nca temyizen incelenen
dosyalarda duruflma yap›lmas› taraflar›n istemine ve Dan›fltay’ ›n karar›na

ba¤l› olup, davac›n›n duruflma talebinin yerine getirilmesine gerek bulunmad›¤› sonucuna var›ld›¤›ndan dosya
incelenerek iflin gere¤i görüflülüp, düflünüldü:
1998 y›l›nda gayrimenkul sat›fl›ndan
elde etti¤i ticari kazanc›n› beyan etmedi¤i görüflüyle davac› ad›na yap›lan cezal› tarhiyat› kald›ran vergi mahkemesi karar› temyiz edilmifltir.
193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun
olay tarihinde yürürlükte olan 1. maddesiyle gelir, bir gerçek kiflinin bir takvim y›l› içinde elde etti¤i kazanç ve
iratlar›n safi tutar› olarak tan›mland›ktan sonra 2. maddesinde gelire giren
kazanç ve iratlar; ticari kazançlar, zirai
kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançlar›, gayrimenkul sermaye iratlar›,
sair kazanç ve iratlar olarak belirlenmifl, 37. maddenin 2. f›kras›n›n 4. bendinde gayrimenkullerin al›m, sat›m ve
infla iflleriyle devaml› olarak u¤raflanlar›n bu ifllerden sa¤lad›klar› kazançlar
ticari olarak nitelendirilmifltir. 1998 y›l›nda yürürlükte bulunan mükerrer 80.
maddenin 7. bendinde ise ivazs›z olmas› d›fl›nda iktisap flekli ne olursa olsun arazi ve binalar›n iktisap tarihinden bafllayarak dört y›l içinde elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazançlar de¤er
art›fl kazanc› say›lm›flt›r.
Dosyadaki bilgilerden ... ‹li ... ‹lçesi ...
Mahallesinde bulunan tapunun ... pafta, ... ada ve ... parsel numaras›nda kay›tl› arsas› üzerine infla etti¤i zemin kat
hariç alt› katl› ifl han› için 02.06.1998
tarihinde yap› kullanma izni ald›ktan
sonra ayn› y›l içinde ... Holding’ e satan davac›n›n bu faaliyeti; devaml›l›k

unsuru tafl›mamas› nedeniyle 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesi kapsam›na girmemekle birlikte, yap›
kullanma ruhsat›na göre 02.06.1998 tarihinde tamamlanarak iktisap edilen tafl›nmaz›n ayn› y›l içinde sat›lmas›; Kanunun 2. maddesindeki gelir unsurlar›ndan sair kazanç ve iratlar aras›nda
say›lan de¤er art›fl kazanc›n›n konusuna girmekte olup uyuflmazl›¤›n bu kapsamda de¤erlendirilmesi ve matrah›n
miktar›n›n, de¤er art›fl kazanc› ile ilgili
düzenlemelere uygun olup olmad›¤›n›n
ortaya konulmas› gerekirken hukuken
itibar edilebilir bilgi ve belge olmadan
sadece yap› kullanma izni için baflvuru
yap›ld›¤› 08.09.1993 tarihi esas al›narak fiilen bu tarih itibar›yla tamamland›¤› kabul edilen yap›n›n sat›fl›ndan
dolay› de¤er art›fl kazanc› da do¤mayaca¤› gerekçesiyle tarhiyat› kald›ran
vergi mahkemesi karar›nda hukuki uygunluk görülmemifltir.
Aç›klanan nedenlerle temyiz isteminin
kabulü ile ‹zmir Üçüncü Vergi Mahkemesinin
13.06.2002
gün
ve
E:2001/228, K:2002/499 say›l› karar›n›n bozulmas›na, 492 say›l› Harçlar
Kanununun 13. maddesinin (j) bendi
parantez içi hükmü uyar›nca al›nmas›
gereken harç dahil olmak üzere yarg›lama giderlerinin yeniden verilecek kararda
karfl›lanmas›
gerekti¤ine
14.05.2003 gününde oy çoklu¤uyla karar verildi.
KARfiI OY
Davac›n›n inflas›na bafllad›¤› ifl han›n›
02.06.1998 y›l›nda bitirdi¤i Yap› Kullanma Ruhsat›ndan anlafl›ld›¤›ndan, infla edilen binan›n iktisab› 1998 y›l›nda

gerçekleflmifltir. ‹ktisap tarihinden itibaren 4 y›l geçmeden ayn› y›l içinde
sat›ld›¤›na göre 193 say›l› Kanunun
mükerrer 80. maddesinin 7. bendi uyar›nca, olay›n de¤er art›fl kazanc› kapsam›nda de¤erlendirilerek vergilendirme
yap›lmas› gerekmektedir.
Olayda 193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesinin 4. bendinde öngörüldü¤ü flekilde devaml›l›k unsurunun olmamas› nedeniyle, sat›fl› yap›lan
ifl han›ndan dolay› ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirme yap›lmas›nda hukuka uygunluk bulunmamaktad›r.
Bu bak›mdan; hukuka ayk›r› olan tarh
iflleminin iptaline karar verilmelidir.
Ar›zi kazanç hükümlerine veya de¤er
art›fl gelirine gör vergilendirilme yap›laca¤› kabul edildi¤ine göre, idarece
yeniden sözü edilen hükümlere göre
tarh yap›lmas› gerekmektedir.
Vergi mahkemesince; gelir unsurlar›n›n de¤iflti¤i durumlarda, idare yerine
geçilerek yap›lan hukuka ayk›r› ifllemin, uygulanmas› gereken hükümlere
göre, hukuka uygun flekle getirilmesi
yerindelik denetimi anlam›na gelir.
‹dari mahkemeler hukuk ayk›r› ifllemlerin hukuka ayk›r› k›s›mlar›n› de¤ifltirerek iflleme yeni bir flekil veremezler.
Vergileme ifllemlerinde de; Gelir Vergisi yönünden, 193 say›l› Gelir Vergisi
Kanununun 2. maddesinde say›lan 7
gelir unsuru vergiyi do¤uran olay, muafiyet, istisna matrah›n belirlenmesi
yönünden hükümlerle düzenlenmifltir.
Yap›lan tarh ifllemlerinin dayand›¤›
hükümler bir yana b›rak›larak; uygu-

lanmas› gereken hükümlerine göre yeniden tarh ifllemine flekil verilmesi idarenin yerine geçmek demektir.
Daha aç›k anlat›mla, gayrimenkul sermaye irad› veya menkul sermaye irad›
veya serbest meslek kazanc› veya zirai
kazanç olarak vergilendirilmesi gereken durumlarda, hatal› veya hukuka
ayk›r› olarak ticari kazanç olarak vergilendirme ifllemi yap›lmas› durumunda ifllemin iptali yerine vergilendirilmesi gereken gelir unsuruna göre tarh
iflleminin de¤ifltirilmesine veya ifllemin
hukuka uygun hale getirilmesine yarg›
yerince karar verilmesi olanaks›zd›r.
Bütün bu aç›klamalar karfl›s›nda mahkemece olayda ticari kazanç olmad›¤›
gibi de¤er art›fl› kazanc›da bulunmad›¤› yolunda verilen karar hukuka uygun
olmad›¤›ndan, de¤er art›fl kazanc›n›n,
ticari kazanç olarak vergilendirilmesinin hukuka ayk›r› oldu¤u bu nedenle
tarhiyat›n kald›r›lmas› gerekti¤i gerekçesiyle, mahkeme karar›n›n gerekçeli
olarak onanmas› görüflünde oldu¤umdan ço¤unluk karar›na kat›lm›yorum.
T.C.
DANIfiTAY YED‹NC‹ DA‹RE
Esas No
: 2001 / 760
Karar No
: 2003 / 847
Özeti : 2918 say›l› kanunun 20. maddesinin 4262 say›l› kanun ile de¤iflik
(d) bendi hükmü gere¤ince noter senedi ile sat›lan arac›n eski malikine ait
motorlu tafl›tlar vergisi mükellefiyetinin sona erece¤i hakk›nda.

Temyiz ‹steminde Bulunan : ....
Vekili : Av ....
Karfl› Taraf : ... Vergi Dairesi Müdürlü¤ü
‹stemin Özeti : Davac› taraf›ndan
29.09.1995 tarihli noter senedi ile sat›lan araca iliflkin motorlu tafl›tlar vergisi mükellefiyetinin iptali istemiyle,
13.12.1999 tarihinde, vergi dairesi müdürlü¤üne yap›lan baflvurunun reddine
dair ifllemin iptali istemiyle aç›lan davay›; 197 say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanununun 3, 7 ve 8. maddeleri
uyar›nca, motorlu tafl›tlar vergisi mükellefiyetinin tesisinde ve silinmesinde, trafik siciline kay›t ve tescilin esas
oldu¤u; bu nedenle, motorlu tafl›tlar
vergisi mükellefiyetinin sona ermesinin, ancak, trafik sicilindeki kayd›n silinmesi ile mümkün olabilece¤i; olayda ise, sat›fl› yap›lan araca iliflkin trafik
sicil kayd›n›n halen davac› as›na olmas› karfl›s›nda, motorlu tafl›tlar vergisi
mükellefiyetinin silinmesi ile arac›n
yeni sahibi ad›na mükellefiyet tesis
edilmesi yolundaki baflvurunun reddine iliflkin ifllemde yasaya ayk›r›l›k bulunmad›¤› gerekçesiyle reddeden Manisa Vergi Mahkemesinin 25.10.2000
günlü E:2000/83, K:2000/752 say›l›
karar›n›n, 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununun 20. maddesinin 4262
say›l› Kanunla de¤iflik (d) bendi hükmü uyar›nca, noterlerce, sat›fl senedinin vergi dairelerince gönderilmesi
üzerine, eski malikin vergi mükellefiyetinin sona erdirilerek, yeni malik
ad›na mükellefiyet tesis ettirilmesi gerekti¤i ileri sürülerek bozulmas› istenilmektedir.

Savunman›n Özeti : ‹stemin reddi gerekti¤i savunulmufltur.
Tetkik Hakimi Selman Ayd›n’ ›n
Düflüncesi : ‹stem, davac›n›n
29.09.1995 tarihli noter senedi ile satt›¤› araca iliflkin motorlu tafl›tlar vergisi mükellefiyetinin iptali talebiyle yapt›¤› baflvurunun reddine dair ifllemin
iptali istemiyle aç›lan davan›n reddi
yolundaki mahkeme karar›n›n temyizen incelenerek bozulmas›na yöneliktir.
2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununun 20. maddesinin, 25.05.1997 tarihinde yürürlü¤e giren 4262 say›l› Kanunla de¤iflik (d) bendinde, tescil edilmifl araçlar›n sat›fl ve devir ifllemlerinin
noterler taraf›ndan, siciline ifllenmek
üzere, ifllemin tamamlanmas›n› müteakip en geç onbefl ifl günü içinde ilgili
tescil kuruluflu ile vergi dairesi müdürlüklerinde bildirilece¤i; noterlerin, vergi dairesi müdürlüklerine sat›fl ifllemlerini bildirilmesi üzerine, intikal eden
araçlar›n vergi kay›rlar›n›n, sat›fl sözleflmesinin düzenlendi¤i tarih itibariyle, 197 say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi
Kanunu hükümleri uyar›nca, önceki
malikin mükellefiyetine son verilece¤i
ve yeni malik ad›na vergi mükellefiyeti tesis edilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Olayda, davac›ya ait araç, 2918 say›l›
Kanunun 20. maddesinin (d) bendinde
de¤ifliklik yapan 4262 say›l› Kanunun
yürürlü¤e girmesinden önce sat›flm›fl
ise de; davc›n›n, söz konusu Kanun
hükmünün
yürürlükte
oldu¤u
13.12.1999 tarihli baflvurusu üzerine,
daval› vergi dairesi müdürlü¤ünce, sat›fl› yap›lan araca iliflkin davac› ad›na

tesis edilen motorlu tafl›tlar vergisi mükellefiyetinin iptal edilmesi, an›lan kanun hükmü gere¤i oldu¤undan, davac›n›n, motorlu tafl›tlar vergisi mükellefiyetinin iptal edilmesi talebiyle yapt›¤›
baflvurunun reddi yolundaki ifllemin
iptali gerekirken, aksi yolda verilen
mahkeme karar›nda hukuka uygunluk
bulunmamaktad›r.
Bu nedenle, temyiz isteminin kabulü
ile, mahkeme karar›n›n bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› Hüseyin Tok’ un
Düflüncesi : Temyiz dilekçesinde öne
sürülen hususlar, 2577 say›l› ‹dari Yarg›lama Usulü Yasas›n›n, 49. maddesinin 1. f›kras›nda belirtilen nedenlerden
hiçbirisine uymay›p vergi mahkemesince verilen karar›n dayand›¤› hukuki
ve yasal nedenler karfl›s›nda, an›lan karar›n bozulmas›n› gerektirir nitelikte
görülmemektedir.
Aç›klanan nedenlerle temyiz isteminin
reddi ile Vergi Mahkemesi, karar›n›n
onanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Yedinci Dairesince iflin gere¤i görüflüldü:
Temyiz
baflvurusu,
davac›n›n,
29.09.1995 tarihli noter senedi ile satt›¤› araca ait motorlu tafl›tlar vergisi
mükellefiyetinin iptali talebiyle,
13.12.1999 tarihinde, vergi dairesi müdürlü¤üne yapt›¤› baflvurunun reddine
dair ifllemin iptali istemiyle aç›lan davay› reddeden Vergi Mahkemesi karar›n›n bozulmas› istemine iliflkindir.
197 say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanununun 3. maddesinde, motorlu tafl›t-

lar vergisinin mükellefinin, trafik, belediye veya liman silici ile Ulaflt›rma
Bakanl›¤›nca tutulan sivil hava vas›talar› sicilinde adlar›na motorlu tafl›t kay›t ve tescil edilmifl olan gerçek ve tüzel kifliler oldu¤u; 7. maddesinde, motorlu tafl›tlar vergisi mükellefiyetinin,
motorlu tafl›tlar›n trafik, liman ve belediye sicili ile Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan tutulan sivil hava vas›talar› siciline kay›t ve tescili ile bafllayaca¤›; 8.
maddesinde de motorlu tafl›tlar›n, an›lan sicillerdeki kay›tlar›n›n silinmesi
ile, mükellefiyetin sona erece¤i hükümleri yer alm›flt›r.
Öte yandan; 2918 say›l› Karayollar›
Trafik Kanununun 20. maddesinin,
25.05.1997 tarihinde yürürlü¤e giren
4262 say›l› Kanunla de¤iflik, (d) bendinde, tescil edilmifl araçlar›n sat›fl ve
devir ifllemlerinin noterler taraf›ndan,
siciline ifllenmek üzere, ifllemin tamamlanmas›n› müteakip en geç onbefl
ifl günü içinde ilgili tescil kuruluflu ile
vergi dairesi müdürlüklerine bildirilece¤i; noterlerin, vergi dairesi müdürlüklerine sat›fl ifllemlerini bildirilmesi
üzerine, intikal eden araçlar›n vergi kay›tlar›n›n, sat›fl sözleflmesinin düzenlendi¤i tarih itibar›yla, 197 say›l› Motorlu Tafl›tlar Vergisi Kanunu hükümleri uyar›nca önceki malikin mükellefiyetine son verilece¤i ve yeni malik
ad›na vergi mükellefiyeti tesis edilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.
Yukar›da yer verilen kanun hükümlerine göre; motorlu tafl›tlar vergisinin mükellefinin, trafik, belediye veya liman
sicili ile Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca tutulan sivil hava vas›talar› sicilinde adlar›-

na motorlu tafl›t kay›t ve tescil edilmifl
olan gerçek ve tüzel kifliler oldu¤u; söz
konusu tescil edilmifl araçlar›n sat›fl› ve
devri halinde, bu hususun, sat›fl ve devir ifllemini yapan noterlerce, ilgili tescil kuruluflu ile vergi dairesi müdürlüklerine bildirilmesi üzerine, arac›n, ilgili tescil kuruluflu taraf›ndan, kendili¤inden, yeni malik ad›na tescil edilece¤i; yine, ilgili vergi dairesi müdürlü¤ünce, eski malik ad›na tesis edilmifl
bulunan motorlu tafl›tlar vergisi mükellefiyetinin, herhangi bir baflvuruya gerek kalmaks›z›n re’sen iptal edilerek
yeni malik ad›na vergi mükellefiyeti
tesis edilece¤i aç›kt›r.
Olayda, davac›ya ait araç, 2918 say›l›
Kanunun 20. maddesinin (d) bendinde
de¤ifliklik yapan 4262 say›l› Kanunun
yürürlü¤e girmesinden önce sat›lm›fl
ise de; davac›n›n söz konusu kanun
hükmünün
yürürlükte
oldu¤u
13.12.1999 tarihli baflvurusu üzerine
daval› vergi dairesi müdürlü¤ünce, sat›fl› yap›lan araca iliflkin davac› ad›na
tesis edilen motorlu tafl›tlar vergisi mükellefiyetinin iptal edilmesi, an›lan kanun hükmü gere¤idir.
Bu itibarla, davac›n›n, motorlu tafl›tlar
vergisi mükellefiyetinin iptali istemiyle yapt›¤› baflvurunun reddine dair davaya konu ifllemin iptali gerekirken,
davan›n reddi yolunda verilen mahkeme karar›nda hukuki isabet görülmemifltir.
Aç›klanan nedenle, temyiz isteminin
kabulüne ve mahkeme karar›n›n bozulmas›na, bozma karar› üzerine mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte
yarg›lama giderleri de hüküm alt›na

al›naca¤›ndan, bu hususta hüküm tesisine gerek bulunmad›¤›na, 31.03.2003
gününde oybirli¤i ile karar verildi.
T.C.
DANIfiTAY DÖRDÜNCÜ DA‹RE
Esas No
: 2002 / 185
Karar No
: 2003 / 201
Özeti : Davc› flirketin dolayl› olarak
ortak oldu¤u flirkete satt›¤› konsantre
bedelleri üzerinden emsaline göre yüksek oranda iskonto uygulamas›n›n örtülü kazanç da¤›t›m› say›laca¤› hakk›nda.
Temyiz Eden : ... Mamulleri Limited
fiirketi
Vekili : ...
Karfl› Taraf : .... Vergi Dairesi Müdürlü¤ü
‹stemin Özeti : 1999 y›l› ifllemleri incelenen davac› flirketin dolayl› olarak
ortak oldu¤u ... Meflrubat Sanayi Anonim fiirketine satt›¤› ve ... konsantre
bedelleri üzerinden emsaline göre yüksek oranda iskonto uygulamak suretiyle örtülü kazanç da¤›tt›¤› ileri sürülerek re’sen kurumlar vergisi sal›nm›fl,
fon pay› hesaplanm›fl ve vergi ziya› cezas› kesilmifltir. ‹stanbul 6. Vergi Mahkemesi, 27.11.2001 günlü ve
E:2001/1866, K:2001/1642 say›l› karar›yla; davac› flirket taraf›ndan, .... Meflrubat Sanayi Anonim fiirketine satt›¤›
konsantre bedellerinin %39’ una isabet
eden tutar›n davac› flirketle ... Meflrubat Sanayi Anonim fiirketi aras›ndaki

anlaflma gere¤i, ... ile ilgili reklam ve
pazarlama harcamalar›na iliflkin oldu¤u iddia edilmiflse de, inceleme raporundaki bilgilere göre an›lan firma taraf›ndan davac›ya sat›fl ve pazarlama
ile ilgili yönetim ve koordinasyon hizmet bedeli faturas› düzenlemekle birlikte, bu tutar›n al›c› firma taraf›ndan
verilen yada onun taraf›ndan davac›ya
yans›t›lan bir hizmet veya sat›fl ve pazarlama gideri olmay›p iskonto niteli¤inde oldu¤unun anlafl›ld›¤›, örtülü kazanç da¤›t›m›ndan söz edebilmek için
uygulanan iskontonun emsaline nazaran yüksek olup olmad›¤›n›n tespiti
aç›s›ndan emsal al›nan ... ürünleri üzerinde inceleme eleman›nca yap›lan,
maliyet, sat›fl ve pazarlama giderleri ile
iflletme içi ifllemleri esas al›narak yap›lan emsal k›yaslamas›n›n isabetli oldu¤u, konsantre sat›lan flirketin ilgili y›lda zarar etti¤i dikkate al›nd›¤›nda davac› ile an›lan flirket aras›nda gerçekleflen al›m – sat›m iflleminde emsaline
göre yüksek oranda iskonto uygulamak
suretiyle örtülü kazanç da¤›t›ld›¤› sonucuna ulafl›ld›¤› gerekçesiyle davan›n
reddine karar vermifltir. Davac› flirket,
sözü edilen indirimin davac› flirket ile
... Meflrubat Sanayi Anonim fiirketi
aras›nda yap›lan anlaflma gere¤i, bu
firma taraf›ndan yap›lan sat›fl ve pazarlama harcamalar›na iliflkin oldu¤unu,
... firmas›n›n Türkiye’ de konsantre
üretimi yapmamas›, konsantreyi ithal
etmesi, sadece flifleleme faaliyetinde
bulunmas› nedeniyle emsal al›namayaca¤›n› ileri sürmekte ve karar›n bozulmas›n› istemektedir.

Savunman›n Özeti : Yasal dayanaktan yoksun bulunan temyiz isteminin
reddi gerekti¤i savunulmufltur.
Tetkik Hakimi Sevil Bozkurt’ un
Düflüncesi : Uyuflmazl›k konusu olayda Kurumlar Vergisi Kanununun 17.
maddesinde sözü edilen flartlar emsal
uygulamas› yönünden gerçekleflmedi¤inden tarhiyat›n kald›r›lmas› gerekirken davan›n reddi yolundaki mahkeme
karar›n›n bozulmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Dan›fltay Savc›s› Ahmet Alaybeyo¤lu’ nun Düflüncesi : Davac› kurumun
uyuflmazl›kla ilgili döneme ait defter
ve belgelerinin incelenmesi sonucu,
dolayl› ortakl›k iliflkisi bulunan bir flirkete satm›fl oldu¤u cola konsantresi bedelinin %39’ unun al›c› flirket taraf›ndan herhangi bir maliyet ve has›lat
kayd› yap›lmadan davac› kuruma fatura edilmesinin, söz konusu emtian›n bu
oranda iskontolu sat›lmas› anlam›na
geldi¤ini ve bu yolla örtülü kazanç da¤›t›ld›¤›n›n kabulünü gerektirdi¤i belirtilerek düzenlenen inceleme raporuna göre yap›lan tarhiyata yönelik davay› reddeden Vergi Mahkemesi karar›
temyiz edilmekte olup; inceleme eleman›nca söz konusu tutar›n davac› iddialar› aksine sat›fl pazarlama gideri olmad›¤› iskonto mahiyetinde oldu¤u
hususu, al›c› firma yetkilisinin bir k›s›m beyan›na ve al›c› flirket taraf›ndan
düzenlenen faturan›n herhangi bir maliyet ve gider kayd›na dayan›larak düzenlenmedi¤i yolundaki tespitine dayand›r›lm›fl, Mahkemece bu harcamalar›n yap›lm›fl oldu¤una iliflkin tüm
belge ve bilgilerin incelemeye ibraz

edilmesine karfl›n yeterince de¤erlendirilmedi¤i, bu flekilde bir uygulaman›n firmalar aras›ndaki teknik hizmet
anlaflmas›na dayal› oldu¤u, kurumun
%22 pay ile orta¤› oldu¤u al›c› kuruma
örtülü kazanç da¤›tmas›nda bir ç›kar›n›n bulunmad›¤› yolundaki davac› iddialar›n›n aç›kl›¤a kavuflturulmas› bak›m›ndan bilirkifli incelemesi yapt›r›lmaks›z›n sonuca gidilmesinde isabet
bulunmad›¤›ndan, karar›n bozulmas›
gerekti¤i düflünülmüfltür.

TÜRK M‹LLET‹ ADINA
Hüküm veren Dan›fltay Dördüncü Dairesince duruflma yap›lmas›na gerek
görülmeyerek iflin esas› incelendi:
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulmas› istenilen karar›n dayand›¤› gerekçeler karfl›s›nda, yerinde
ve karar›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda görülmemifltir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine
23.01.2003 gününde oyçoklu¤uyla karar verildi.
AZLIK OYU
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanununun 17/1. maddesinde, flirketin kendi
ortaklar›, ortaklar›n›n ilgili bulundu¤u
gerçek ve tüzel kifliler, idaresi, murakabesi veya sermayesi bak›mlar›ndan
vas›tal› vas›tas›z olarak ba¤l› bulundu-

¤u veya nüfuzu alt›nda bulundurdu¤u
gerçek ve tüzel kifliler ile olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede düflük fiyat üzerinden sat›m muamelesinde bulunmas› örtülü
kazanç da¤›t›m› olarak tan›mlanm›flt›r.
Bu düzenlemeye göre örtülü kazanç
da¤›t›m›ndan söz edebilmek için sözü
edilen maddede öngörülen unsurlar›n
olayda ne flekilde gerçekleflti¤inin aç›k
ve somut biçiminde ortaya konulmas›
gerekmektedir. Örtülü kazanç nedeniyle yap›lan tarhiyata dayanak al›nan emsal araflt›rmas›nda emsal al›nan ... firmas› konsantre üretimi yapmamakta,
konsantreyi yurtd›fl›ndan ithal ederek
sadece flifleleme faaliyetinde bulunmaktad›r. Yap›lan fiyat karfl›laflt›rmas›nda, bu firman›n gümrük vergileri,
nakliye depo ve ardiye giderleri gibi
giderler dikkate al›nmadan k›yaslama
yap›ld›¤›ndan ve emsal olarak gösterilen firman›n, faaliyet konusunun niteli¤i ile emtian›n maliyeti aç›s›ndan farkl›l›k gösterdi¤i anlafl›ld›¤›ndan, davac›
taraf›ndan yap›lan sat›fllarda emsaline
göre yüksek oranda iskonto uygulanmak suretiyle örtülü kazanç da¤›t›m›nda bulundu¤unun kabul edilemeyece¤i, bu nedenle mahkeme karar›n›n bozulmas› gerekti¤i görüflüyle karar karfl›y›z.

ÖZELGELER
Maliye Bakanl›¤› Özelgesi
Tarih : 10.05.2004
Say› : B.07.0.GEL.0.37/3729-701
VUK Md. 10, AATUHK Mük. Md. 35
fi‹RKET ORTA⁄I VE KANUN‹ TEMS‹LC‹S‹ VERG‹ BARIfiI KAPSAMINDA
SORUMLU OLDU⁄U TUTAR KADAR ÖDEME YAPAB‹LECE⁄‹
fiirket ad›na Vergi Bar›fl› Kanunu’ndan faydalanmak üzere baflvuruda bulunulmufl olunmas› flart›yla flirket ortaklar› veya kanuni temsilcilerinin ayr›ca müracaatlar›n›n olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n flirket borçlar›ndan sorumlu olduklar› tutar› ödemelerinin mümkün oldu¤u.
Bakanl›¤›m›za intikal eden olaylardan, flirket ortaklar› ve kanuni temsilcilerin orta¤› ve temsilcisi olduklar› flirketler ad›na, 4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu’ndan
faydalanmak üzere süresinde yapt›klar› baflvurular dikkate al›narak flirket borçlar›ndan sorumlu olduklar› k›sm› an›lan Kanun’a göre ödeyebilmelerine imkan
verilmesini talep ettikleri, ancak, vergi dairelerince bu taleplerin, 4811 say›l› Kanun’dan yararlanmak için en son baflvuru tarihi olan 21.04.2003 tarihi sonuna kadar ortak ve kanuni temsilcilerin ayr›ca müracaatlar›n›n olmad›¤› gerekçesiyle
reddedildi¤i anlafl›lmaktad›r.
1 Seri No.lu Vergi Bar›fl› Kanunu Genel Tebli¤i’nin E- Di¤er Hususlar bafll›kl›
bölümünün 1. maddesinde “Kesinleflmifl kamu alacaklar›na iliflkin hükümlerden,
213 say›l› Kanun ile 6183 say›l› Kanun’da yer alan sorumluluk düzenlemeleri
nedeniyle mirasç›lar, kefiller, flirket ortaklar› ve kanuni temsilciler gibi amme
borçlusu say›lan kifliler sorumlu olduklar› tutar dikkate al›narak faydalanabileceklerdir.” denilerek flirket ortaklar› ve kanuni temsilcilere sorumlu olduklar›
borçlar› 4811 say›l› Kanun’a göre ödeme imkan› getirilmifltir.
Vergi Bar›fl› Kanunu ile süresinde ödenmeyen kamu alacaklar›n›n bir takvime
ba¤lanarak ödenmesi amaçland›¤›ndan, bizzat müracaat›n›n bulunmad›¤› gerekçesiyle, flirketin borçlar›ndan hissesine düflen k›sm›n› ödemek isteyen flirket ortaklar›n›n ve kanuni temsilcilerin taleplerinin reddedilmesi, Kanun’un ç›kar›l›fl
amac›na uygun de¤ildir.
Bu itibarla, flirket ad›na 4811 say›l› Kanun’dan faydalanmak üzere baflvuruda bulunulmufl olunmas› flart›yla, ortaklar›n ve kanuni temsilcilerin, ayr›ca müracaatlar›n›n olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n flirket borçlar›ndan sorumlu olduklar› tutar› an›lan Kanun hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmaktad›r.

Maliye Bakanl›¤› Özelgesi
Tarih : 05.04.2004
Say› : B.07.0.GEL.0.36/3629-930
6183 AATUHK Mük. Md. 35
H‹SSE DEVREDEN ORTAK VE VERG‹ BARIfiI BORCU
4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu’nun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce limited
flirketteki hisselerini devreden veya kanuni temsilcilik s›fat› sona eren flah›slar›n, matrah art›r›m›na iliflkin hükümler uyar›nca art›r›lan matrahlar üzerinden bu Kanun’a göre tahakkuk ettirilen vergilerden sorumlu tutulmalar› mümkün bulunmamaktad›r.
‹lgide kay›tl› yaz›lar›n›zda, 4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu’nun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce limited flirketteki hisselerini devreden veya kanuni temsilcilik
s›fat› sona eren flah›slar›n, flirketin 4811 say›l› Kanun’un matrah art›r›m›na iliflkin hükümlerine göre tahakkuk eden vergiler bak›m›ndan sorumluluklar›na iliflkin Bakanl›¤›m›z görüflü sorulmaktad›r.
Mükelleflerin 4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu’nun matrah art›r›m›ndan yararlanma talepleri üzerine bu Kanun’un matrah art›r›m›na iliflkin hükümleri uyar›nca Kanun’da belirtilen dönemlere iliflkin art›r›lan matrahlar üzerinden vergi tahakkuk ettirilmekte olup, söz konusu tahakkuklar›n dayana¤›n› hususi bir kanun
olan 4811 say›l› Kanun oluflturmaktad›r.
Bu nedenlerle, 4811 say›l› Vergi Bar›fl› Kanunu’nun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
önce limited flirketteki hisselerini devreden veya kanuni temsilcilik s›fat› sona
eren flah›slar›n, matrah art›r›m›na iliflkin hükümler uyar›nca art›r›lan matrahlar
üzerinden bu Kanun’a göre tahakkuk ettirilen vergilerden sorumlu tutulmalar›
mümkün bulunmamaktad›r.

PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
1- ASGAR‹ ÜCRET
A) Ücretliler ‹çin
a)16 Yafl›ndan Büyükler ‹çin
b) 16 Yafl›ndan Küçükler ‹çin
B) Ç›raklar ‹çin
a) 16 Yafl›ndan Büyükler ‹çin
b) 16 Yafl›ndan Küçükler ‹çin
2- S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS ÜCRETLER
a) 01/07/2002 - 31/03/2003 Dönemi ‹çin
b) 01/04/2003 - 30/06/2003 Dönemi ‹çin
c) 01/07/2003 - 31/12/2003 Dönemi ‹çin
d) 01/01/2004 - 30/06/2004 Dönemi ‹çin
e) 01/07/2004 - 31/12/2004 Dönemi ‹çin
3- KIDEM TAZM‹NATI TAVANI
a) 01/01/2001 - 14/04/2001 Tarihleri Aras›
b) 15/04/2001 - 14/05/2001 Tarihleri Aras›
c) 15/05/2001 - 14/06/2001 Tarihleri Aras›
d) 15/06/2001 - 30/06/2001 Tarihleri Aras›
e) 01/07/2001 - 14/09/2001 Tarihleri Aras›
f) 15/09/2001 - 14/10/2001 Tarihleri Aras›
g) 15/10/2001 - 14/11/2001 Tarihleri Aras›
h) 15/11/2001 - 14/12/2001 Tarihleri Aras›
›) 15/12/2001 - 31/12/2001 Tarihleri Aras›
i) 01/01/2002 - 14/05/2002 Tarihleri Aras›
j) 15/05/2002 - 30/06/2002 Tarihleri Aras›
k) 01/07/2002 - 30/09/2002 Tarihleri Aras›
l) 01/10/2002 - 31/12/2002 Tarihleri Aras›
m) 01/01/2003 - 30/06/2003 Tarihleri Aras›
n) 01/07/2003 - 31/12/2003 Tarihleri Aras›
o) 01/01/2004 - 30/06/2004 Tarihleri Aras›
p) 01/07/2004 - 31/12/2004 Tarihleri Aras›

01.01.2004 - 30.06.2004

01.07.2004 - 31.12.2004

423.000.000
360.000.000

444.150.000
378.000.000

126.900.000
108.000.000
TABAN
327.583.290
393.099.960
458.015.820
549.630.000
444.150.000

132.450.000
113.400.000
TAVAN
1.637.916.450
1.965.499.800
2.290.079.100
2.748.150.000
2.886.975.000
646.560.000
663.560.000
730.700.000
768.100.000
807.500.000
835.950.000
884.830.000
938.330.000
978.020.000
1.076.400.000
1.103.540.000
1.160.150.000
1.260.150.000
1.323.950.000
1.389.950.000
1.485.430.000
1.574.740.000

PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
4- S‹GORTA PR‹M ORANLARI

‹fiÇ‹ PAYI (%)

‹fl Kazas› Meslek Hastal›¤› Primi

‹fiVEREN

TOPLAM PAYI (%)

1.5

1.5

(%1.5'dan az olamaz- %7'den fazla olamaz)

Anal›k Sigorta Primi
Hastal›k Sigorta Primi

1

1

5

6

11

9

11

20

Hastal›k Sigorta Primi (Aday ç›kar ve ö¤r. ‹çin)
Malüllük.Yafll›l›k ve Ölüm Sigorta Primi
‹flsizlik Sigortas› (%1 Devlet Katk›s› Hariç)
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

1

2

3

7.5

22.5

30

EN AZ

EN FAZLA

5- ‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTA PR‹MLER‹
a) S.S.K. Tabi olanlar (Temmuz 2004’e kadar %25)

133.245.000

866.092.500

b) S.S.K. Tabi olanlar (A¤ustos 2004’ten itibaren %30)

111.037.500

721.743.750

59.133.586

272.710.185

c) Ba¤-Kur'a Tabi olanlar
6- YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER
H‹ZMET SÜRELER‹ (10/06/2003’den itibaren)

‹Z‹N SÜRES‹

a) 1 Y›ldan 5 Y›la Kadar (5 y›l dahil) olanlar

14 günden az olamaz

b) 5 Y›ldan fazla 15 y›ldan az olanlar

20 günden az olamaz

c) 15 Y›l ve Daha Fazla Olanlar

26 günden az olamaz

d) 18 Yafl›ndan Küçük ‹flçiler ile 50 ve daha yukar› yafltaki iflçiler

20 günden az olamaz

PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
7- B‹LD‹R‹M SÜRELER‹ VE ‹HBAR TAZM‹NATI TUTARLARI
H‹ZMET SÜRELER‹
B‹LD‹R‹M SÜRES‹
TAZM‹NAT TUTARI
a) 6 Aydan az
2 Hafta
2 haftal›k ücret
b) 6 ay- 1,5 Y›l aras›
4 Hafta
4 haftal›k ücret
c) 1.5 Y›l - 3 Y›l aras›
6 Hafta
6 haftal›k ücret
d) 3 Y›ldan fazla
8 Hafta
8 haftal›k ücret
8- 50 VEYA DAHA FAZLA ‹fiÇ‹ ÇALIfiTIRAN ‹fiYERLER‹NDE (01.01.2004’ten ‹tibaren)
%6
a) Özürlü ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (08.03.2004 tarih-2004/6976 BKK)
%3 *
b) Eski Hükümlü ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (08.03.2004 tarih-2004/6976 BKK)
%1*
c) Terör Ma¤duru ‹flçi Çal›flt›rma Oran› (08.03.2004 tarih-2004/6976 BKK)
%1
* Kalan %1’lik oran iflverenlerin tercihlerine göre özürlü veya eski hükümlü çal›flt›rma yönünde kullan›lacakt›r.
9- S.S.K.'YA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (01.07.2004 TEN ‹T‹BAREN )
9.1) ‹flyeri Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde Kuruma Verilmemesi (SSK md.8)
- Bilanço Esas›na Göre Defter Tutanlara
1.332.450.000
- Bilanço Esas› D›fl›nda Defter Tutanlara
888.300.000
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
444.150.000
9.2) Sigortal› ‹fle Girifl Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde Verilmemesi (SSK md.9)
444.150.000
9.3) Çal›flma ‹zni Olmayan Sigortal›n›n ‹fle Girifl Bildirgesinin Yasal Süresi ‹çinde
Verilmemesi (SSK md.9)
888.300.000
9.4) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini Takip Eden Ay›n Sonuna Kadar Verilmemesi
(Her Bir Fiil için 1.332.450.000 TL yi Aflmamak Üzere) (SSK md.140 /1-c)
1. Belgenin Ek Nitelikte Olmas› Halinde Kuruma Verilmifl Olan Her Bir Ek Belge ‹çin
55.000.000
2. Belgenin Ek Nitelikli Olmas› Halinde Belgede Kay›tl› Sigortal› Say›s›na Bak›lmaks›z›n
55.518.750
(Ek Belgenin SSK md. 79/3 ‹stinaden Kurumca Re’sen Düzenlenmesi
Durumunda 1.332.450.000 TL)
3. Mahkeme Karar› ile veya Denetim Elemanlar›nca yap›lan Tespitler ya da
Kamu Kurum ve Kurulufllar›nca Düzenlenen Belgelerden Hizmetleri veya Kazançlar›
Kuruma Bildirilmedi¤i veya Eksik Bildirildi¤i Saptanan Sigortal›larla ‹lgili Olmas› Halinde
As›l veya Ek Nitelikte Olup Olmad›¤›na Bak›lmaks›z›n
1.332.450.000
9.5) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin ‹flyerine As›lmamas› (SSK md.79/4)
888.300.000
9.6) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin (SGYDP) ‹flyerine As›lmamas›
888.300.000
9.7) Muayene ‹çin Verilmesi Gereken Belgenin Kurumca Yap›lan ‹htara Ra¤men Üç Gün
‹çinde Verilmemesi (SSK md.90)
444.150.000
9.8) ‹flyeri Kay›tlar›n›n Kurumca Yap›lan Yaz›l› ‹htara Ra¤men 15 Gün ‹çinde Mücbir Sebep
Olmaks›z›n ‹braz Edilmemesi Halinde
- Bilanço Esas›na Göre Defter Tutanlara
5.329.800.000
- Bilanço Esas› D›fl›nda Defter Tutanlara
2.664.900.000
- Defter Tutmakla Yükümlü Olmayanlara
1.332.450.000
9.9) Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin Zorunlu Oldu¤u Halde ‹nternet Üzerinden Vermeyenler 1.332.450.000

PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
10- S.S.K. ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI SÜRELER
a) ‹flyeri Bildirgesi En Geç, Sigortal› Çal›flt›rmaya Bafllad›¤› Tarih
b) ‹fle Girifl Bildirgesi
b.1) Faaliyete öteden beri devam eden iflyerinde, en geç sigortal› çal›flt›rmaya bafllad›¤› tarihden önce
b.2) ‹lk defa iflyeri aç›l›fl›nda ifle bafllama tarihinden itibaren bir ay ‹çinde (‹flyeri bildirgesinde belirtilen iflçi say›s› kadar)
b.3) ‹nflaat ifllerinde, iflçinin ifle bafllad›¤› gün elden yada ‹adeli Taahhütlü kuruma bildirilir.

c) ‹flyerinin Devri, En Geç Devir Tarihinde, Kapanmas›, Terki veya Tasfiyesi Halinde En Geç 1 Ay ‹çinde
Bilgi Verilir. (Yön.md.12/a)
d) ‹dari Para Cezas›na ‹tiraz, ‹dari Para Cezas›n›n Tebli¤i Tarihinden ‹tibaren 15 Gün ‹çerisinde Ödenir
veya ‹lgili Kurum Ünitesine ‹tiraz Edilir. ‹tiraz›n Reddi Halinde Tebli¤ Tarihinden ‹tibaren 60 Gün ‹çinde
‹dare Mahkemesine Baflvurulabilir.
e) ‹flyeri ‹le ‹lgili Defter ve Belgeler ‹stenildi¤i Taktirde ‹braz Edilmek Üzere 5 Y›l Süre ‹le Saklan›r.
f) S.S.K.'ya Tabi Kurumlarda, Sigortal›n›n Sa¤l›k Yard›mlar›ndan Yararlanabilmesi ‹çin, (md.32/A,B,D)
Hastal›¤›n Anlafl›ld›¤› Tarihten Önceki Bir Y›l ‹çinde En Az 90 Gün Hastal›k Primi Ödemifl Olmas› fiartt›r.
(Yurtd›fl› Tedavileri için Hastal›¤›n Anlafl›ld›¤› Tarihten Önceki Bir Y›l ‹çinde 300 Gün Hastal›k Sigortas› Primi
Ödemifl Olmal›d›r.
g) ‹fl Kazas›n› Bildirim; Kaza Tarihinden ‹tibaren 2 Gün ‹çinde Kuruma Yap›lmal›d›r.
h) Sekiz (dahil) ve Daha fazla sigortal› çal›flt›ran iflverenler A¤ustos 2004 Dönemi ve Takip Eden Aylara
Ait Ayl›k Prim ve Hizmet Belgelerini ‹nternet Ortam›nda Zorunlu Olarak Verecekler.
›) ‹flyerinde Sigortal› Çal›flt›rmaya Ara Verildi¤ini 1 Ay ‹çinde Yaz›l› Olarak Bildiren ‹flvenen Her Ay Ayr›ca
Bir Bildirimde Bulunmaz. (Yön.md.20/k)

PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
SON 14 YIL ‹ÇER‹S‹NDEK‹ GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER (01.08.1989' dan ‹tibaren Uygulanan Asgari Ücretler)
16 Yafl›n› Doldurmayan
‹flçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti (TL)

Uygulama Dönemi

16 Yafl›n› Doldurmufl
‹flçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti (TL)

01.01.2000 - 30.06.2000

93.600.000

109.800.000

01.07.2000 - 31.12.2000

101.250.000

118.800.000

01.01.2001 - 30.06.2001

118.957.500

139.950.000

01.07.2001 - 31.07.2001

124.920.000

146.947.500

01.08.2001 - 31.12.2001

142.749.000

167.940.000

01.01.2002 - 30.06.2002

188.700.750

222.000.750

01.07.2002 - 31.12.2002

213.210.000

250.875.000

01.01.2003 - 31.12.2003

256.500.000

306.000.000

01.01.2004 - 30.06.2004

360.000.000

423.000.000

01.07.2004 - 31.12.2004

378.000.000

444.150.000

SON 10 YIL ‹ÇER‹S‹NDEK‹ GEÇERL‹ S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI
(01.01.1994' den ‹tibaren Sigorta Primine Tabi Ücretlerin Alt ve Üst S›n›rlar›)
Günlük Kazanc›n
Alt S›n›r› (TL)
Üst S›n›r› (TL)

Ayl›k Kazanc›n
Alt S›n›r› (TL)
Üst S›n›r› (TL)

01.01.2000 - 31.03.2000

4.000.000

12.000.000

120.000.000

360.000.000

01.04.2000 - 31.07.2000

5.000.000

15.000.000

150.000.000

450.000.000

01.08.2001 - 31.03.2001

5.000.000

20.000.000

150.000.000

600.000.000

01.04.2001 - 31.12.2001

7.000.000

35.000.000

210.000.000

1.050.000.000

01.01.2002 - 31.03.2002

7.400.025

35.000.000

222.000.750

1.050.000.000

01.04.2002 - 30.06.2002

9.262.400

46.312.000

277.872.000

1.389.360.000

01.07.2002 - 31.03.2003

10.919.467

54.597.215

327.583.290

1.637.916.450

01.04.2003 - 30.06.2003

13.103.332

65.516.660

393.099.960

1.965.499.800

01.07.2003 - 31.12.2003

15.267.194

76.335.970

458.015.820

2.290.079.100

01.01.2004 - 30.06.2004

18.321.000

91.605.000

549.630.000

2.748.150.000

01.07.2004 - 31.12.2004

14.805.000

96.232.500

444.150.000

2.886.975.000

Dönemi

PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun
Mad.

Ceza
Mad.

Fiil

2003 Y›l›
Miktar TL.

2004 Y›l›
Miktar TL.

Aç›klama

3

98

‹flyerinin Aç›l›fl›n› ve Kapan›fl›n›
Bildirmemek, ‹flyerini Bildirme

50.000.000

64.250.000

Çal›flt›r›lan her iflçi için ve cezan›n
kesinleflmesinden sonra bildirim
yükümlülü¤üne ayk›r›l›¤›n sürmesi
halinde her ay için ayn› mik. ceza

5

99/a

50.000.000

64.250.000

Bu durumdaki her iflçi için

7

99/a

50.000.000

64.250.000

Bu durumdaki her iflçi için

8

99/b

50.000.000

64.250.000

Bu durumdaki her iflçi için

14

99/b

50.000.000

64.250.000

Bu durumdaki her iflçi için

28

99/c

50.000.000

64.250.000

Bu durumdaki her iflçi için

29

100

200.000.000

257.000.000

Bu durumdaki her iflçi için

30

101

‹flçilere eflit davranma ilkesine
uymamak (Davranmamak)
Geçici iliflkisine iliflkin
yükümlülüklere uymamak
Çal›flma koflullar›na iliflkin belgeyi
vermemek
Ça¤r› üzerine çal›flma hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹flten ayr›lan iflçiye Çal›flma Belgesi
vermemek, belgeye gerçe¤e ayk›r›
bilgi yazmak
29. madde hükümlerine ayk›r›
olarak toplu iflçi ç›kartmak
Özürlü ve eski hükümlü çal›flt›rmamak

750.000.000

963.750.000

32

102/a

Çal›flt›r›lmayan her özürlü, eski hükümlü
ve çal›flt›r›lmayan her ay için
Bu durumdaki her iflçi ve her
ay için

39

102/a

37

102/b

38

102/b

52

102/b

41

102/c

56

103

Ücret ile bu kanunda do¤an veya
100.000.000
T‹S’den veya ifl sözleflmesinden
do¤an ücreti kasten ödememek veya
eksik ödemek
Asgari ücreti ödememek veya
100.000.000
eksik ödemek
Ücret hesap pusulas› düzenlememek 200.000.000
Yasaya ayk›r› ücret kesme cezas›
vermek veya sebebini ve hesab›n›
bildirmemek
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye
vermemek
Fazla çal›flma ücretini ödememek
veya iflçiye haketti¤i serbest
zaman› alt› ay içinde vermemek
veya iflçinin onay›n› almadan
fazla çal›flma yapt›rmak
Y›ll›k ücretli izni yasaya ayk›r›
flekilde bölmek

128.500.000

128.500.000 Bu durumdaki her iflçi ve her
ay için
257.000.000

200.000.000

257.000.000

200.000.000

257.000.000

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her iflçi için

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her iflçi için

PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun
Mad.

Ceza Fiil
Mad.

2003 Y›l›
Miktar TL.

2004 Y›l›
Miktar TL.

57

103

100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her iflçi için

59

103

60

103

100.000.000
100.000.000

128.500.000 Bu durumdaki her iflçi için
128.500.000 Bu durumdaki her iflçi için

63

104

500.000.000

642.500.000 Bu durumdaki her iflçi için

64
65

104
104

100.000.000
100.000.000

128.500.000
128.500.000

68
69

104
104

500.000.000
500.000.000

642.500.00
642.500.000

71

104

500.000.000

642.500.000

72

104

500.000.000

642.500.000

73
74

104
104

500.000.000
500.000.000

642.500.000
642.500.000

75
76

104
104

500.000.000
500.000.000

642.500.000
642.500.000

77

105

500.000.000

642.500.000

78/1

105

50.000.000

64.250.000

78/2

105

500.000.000

642.500.000

79

105

500.000.000

642.500.000

80

105

500.000.000

642.500.000

‹zin ücretini yasaya ayk›r› flekilde
ödemek veya eksik ödemek
Sözleflmesi fesh edilen iflçiye
y›ll›k izin ücreti ödememek
Y›ll›k izin yönetmeli¤inin esas
usüllerine ayk›r› olarak izni
kulland›rmamak veya eksik
kulland›rmak
Çal›flma sürelerine ve buna dair
yönetmelik hükümlerine uymamak
Telafi çal›flmas› usüllerine uymamak
K›sa çal›flma ve k›sa çal›flma ödene¤i
düzenlemelerine uymamak
Ara dinlenmesini uygulamamak
Geceleri 7.5 saatten fazla çal›flt›rmak
gece ve gündüz posta de¤ifltirmemek
Çocuklar› çal›flt›rma yafl›na çal›flt›rma
yasas›na ayk›r› davranmak
Yer ve sualt›nda çal›flt›rma yasa¤›na
uymamak
Gece çal›flt›r›lma yasa¤›na uymamak
Do¤um öncesi - sonras› sürelerde
kad›n iflçiyi çal›flt›r›p ücretsiz izin
vermemek
‹flçi özlük dosyas›n› düzenlememek
Çal›flma sürelerine iliflkin yönetmeliklere
muhalefet etmek
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i tüzük ve
yönetmeliklerine ayk›r› davranmak
Kurma izni ve iflletme belgesi almadan
iflyeri açmak
Durdurulan ifli izin almadan devam
ettirmek, kapat›lan iflyerini izinsiz açmak
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i kurulu kurulmas›,
çal›flt›r›lmas› hükümlerine uymamak

Aç›klama

Bu durumdaki her iflçi için
Bu durumdaki her iflçi için

Al›nmayan her ifl sa¤l›¤› ve güv.
tedbiri her ay için

PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
4857 SAYILI ‹fi KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI
Kanun
Mad.
81

Ceza Fiil
Mad.

2003 Y›l›
Miktar TL.

2004 Y›l›
Miktar TL.

105

500.000.000

642.500.000

500.000.000

642.500.000

500.000.000

642.500.000

100.000.000

128.500.000

Bu durumdaki her iflçi için

100.000.000

128.500.000

Bu durumdaki her çocuk iflçi için

500.000.000

642.500.000

500.000.000

642.500.000

82

105

85

105

86

105

87

105

88

105

89

105

90

106

92/2

107

96/1

107

96/2

107

Madde hükümlerine ayk›r› olarak iflyeri
hekimi çal›flt›rma ve iflyeri sa¤l›k birimi
oluflturma yükümlülüklerine uymamak
‹fl güvenli¤i ile ilgili görevli mühendis
veya teknik eleman görevlendirme
yükümlülü¤ünü yerine getirmemek
A¤›r ve tehlikeli ifllerde 16 yafl›ndan
küçükleri çal›flt›rmak veya yönetmelikte
gösterilen yafl kay›tlar›na ayk›r› iflçi
çay›flt›rmak
A¤›r ve tehlikeli ifllerde çal›flanlar için
sa¤l›k raporu almamak
18 yafl›ndan küçük iflçiler sa¤l›k raporu
almamak
Gebe ve emzikli kad›nlar hakk›ndaki
yönetmelik hükümlerine uymamak
‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i yönetmeliklerine
ayk›r› davranmak
‹fl ve iflçi bulmak için ‹fl-kur’dan izin
almadan faaliyet göstermek
Teftifl s›ras›nda davete gelmemek,
belge, bilgi ve ifade vermemek, gerekli
olan belge ve delilleri getirmemek,
göstermemek, ‹fl müfettifllerinin 92/1.
f›krada yaz›l› görevlerini yapmak için
kendilerine her çeflit kolayl›¤›
göstermemek ve bu yoldaki emir ve
isteklerini geciktirmek, yerine getirmemek
‹flverence ifade verenlere telkinde
bulunmak veya kötü davranmak
‹flçiler ve di¤er kifliler taraf›ndan
müfettiflin teftifl, denetleme, görevini
yapmas›n› ve sonuçland›rmas›n›
engellemek.

1.000.000.000 1.285.000.000
5.000.000.000 6.425.000.000

5.000.000.000 6.425.000.000
5.000.000.000 6.425.000.000

Aç›klama

PRAT‹K B‹LG‹LER
A-SOSYAL GÜVENL‹K
BA⁄ - KUR
1479 SAYILI KANUNA TAB‹ S‹GORTALILARIN PR‹M TABLOSU
01.01.2004 - 31.12.2004
Ayl›k Sigorta Primi=Gelir Basama¤› x 0.20
Ayl›k Sa¤l›k Primi (1 ile 8. basamak ‹çin) = 8. Basamak Gelir Tutar› x 0.20
Ayl›k Sa¤l›k Primi (8. basamaktan sonraki basamaklar ‹çin) = Basamak Gelir Tutar› x 0.20
Basamak Yükseltme Fark› = Yükselinen basama¤›n Gelir Tutar› - Önceki Basama¤›n Gelir
Tutar› Girifl Kesene¤i = Basamak Gelir Tutar› x 0.25
Basamak

Gelir Tutar›

Ayl›k Sigorta
Primi %20

Ayl›k Sa¤l›k
Primi %20

Ayl›k Toplam
Prim %40

Girifl
Kesene¤i

Basamak Yükseltme Fark›

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

295.667.931
314.641.275
333.614.619
352.587.963
371.561.307
393.064.428
414.567.550
436.070.670
457.573.792
479.076.912
500.580.034
522.083.156
598.292.753
667.861.678
737.430.603
806.999.528
876.568.451
946.137.376
1.015.706.301
1.085.275.226
1.154.844.150
1.224.413.074
1.293.981.999
1.363.550.924

59.133.586
62.928.255
66.722.924
70.517.593
74.312.261
78.612.886
82.913.510
87.214.134
91.514.758
95.815.382
100.116.007
104.416.631
119.658.551
133.572.336
147.486.121
161.399.906
175.313.690
189.227.475
203.141.260
217.055.045
230.968.830
244.882.615
258.796.400
272.710.185

87.214.134
87.214.134
87.214.134
87.214.134
87.214.134
87.214.134
87.214.134
87.214.134
91.514.758
95.815.382
100.116.007
104.416.631
119.658.551
133.572.336
147.486.121
161.399.906
175.313.690
189.227.475
203.141.260
217.055.045
230.968.830
244.882.615
258.796.400
272.710.185

146.347.720
150.142.389
153.937.058
157.731.727
161.526.395
165.827.020
170.127.644
174.428.268
183.029.517
191.630.765
200.232.014
208.833.262
239.317.101
267.144.671
294.972.241
322.799.811
350.627.380
378.454.950
406.282.520
434.110.090
461.937.660
489.765.230
517.592.800
545.420.370

73.916.983
78.660.319
83.403.655
88.146.991
92.890.327
98.266.107
103.641.888
109.017.668
114.393.448
119.769.228
125.145.009
130.520.789
149.573.188
166.965.420
184.357.651
201.749.882
219.142.113
236.534.344
253.926.575
271.318.807
288.711.038
306.103.269
323.495.500
340.887.731

1'den 2'ye
2'den 3'e
3'den 4'e
4'den 5'e
5'den 6'ya
6'dan 7'ye
7'den 8'e
8'den 9'a
9'dan 10'a
10'dan 11'e
11'den 12'ye
12'den 13'e
13'den 14'e
14'den 15'e
15'den 16'ya
16'dan 17'ye
17'den 18'e
18'den 19'a
19'dan 20'ye
20'den 21'e
21'den 22'ye
22'den 23'e
23'den 24'e

18.973.344
18.973.344
18.973.344
18.973.344
21.503.121
21.503.121
21.503.121
21.503.121
21.503.121
21.503.121
21.503.121
76.209.597
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925
69.568.925

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR
A) GEL‹R VE KURUMLAR VERG‹S‹ ORANLARI
2004 Y›l› Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
6.000.000.000 Liraya Kadar
14.000.000.000 Liran›n
28.000.000.000 Liran›n
70.000.000.000 Liran›n
140.000.000.000 Liran›n
140.000.000.000 Liradan Fazlas›n›n

6.000.000.000 Liras› ‹çin
14.000.000.000 Liras› ‹çin
28.000.000.000 Liras› ‹çin
70.000.000.000 Liras› ‹çin
140.000.000.000 Liras› ‹çin

900.000.000 Lira. Fazlas›
2.500.000.000 Lira. Fazlas›
6.000.000.000 Lira. Fazlas›
18.600.000.000 Lira. Fazlas›
43.100.000.000 Lira. Fazlas›

%15
%20
%25
%30
%35
%40

2004 Y›l› Ücret D›fl› Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
6.000.000.000 Liraya Kadar
14.000.000.000 Liran›n
28.000.000.000 Liran›n
70.000.000.000 Liran›n
140.000.000.000 Liran›n
140.000.000.000 Liradan Fazlas›n›n

%20
6.000.000.000 Liras› ‹çin
14.000.000.000 Liras› ‹çin
28.000.000.000 Liras› ‹çin
70.000.000.000 Liras› ‹çin
140.000.000.000 Liras› ‹çin

1.200.000.000 Lira. Fazlas›
3.200.000.000 Lira. Fazlas›
7.400.000.000 Lira. Fazlas›
22.100.000.000 Lira. Fazlas›
50.100.000.000 Lira. Fazlas›

%25
%30
%35
%40
%45

2003 Y›l› Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
5.000.000.000 Liraya kadar
12.000.000.000 Liran›n
24.000.000.000 Liran›n
60.000.000.000 Liran›n
120.000.000.000 Liran›n
120.000.000.000 Liradan Fazlas›n›n

%15
5.000.000.000 Liras› ‹çin
12.000.000.000 Liras› ‹çin
24.000.000.000 Liras› ‹çin
60.000.000.000 Liras› ‹çin
120.000.000.000 Liras› ‹çin

750.000.000 Lira. Fazlas›
2.150.000.000 Lira. Fazlas›
5.150.000.000 Lira. Fazlas›
15.950.000.000 Lira. Fazlas›
36.950.000.000 Lira. Fazlas›

%20
%25
%30
%35
%40

2003 Y›l› Ücret D›fl› Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
5.000.000.000 Liraya Kadar
12.000.000.000 Liran›n
24.000.000.000 Liran›n
60.000.000.000 Liran›n
120.000.000.000 Liran›n
120.000.000.000 Liradan Fazlas›n›n

%20
5.000.000.000 Liras› ‹çin
12.000.000.000 Liras› ‹çin
24.000.000.000 Liras› ‹çin
60.000.000.000 Liras› ‹çin
120.000.000.000 Liras› ‹çin

1.000.000.000 Lira. Fazlas›
2.750.000.000 Lira. Fazlas›
6.350.000.000 Lira. Fazlas›
18.950.000.000 Lira. Fazlas›
42.950.000.000 Lira. Fazlas›

Kurumlar Vergisi Oran› (2004 takvim y›l› gelirlerine uygulanmak üzere)
Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran›
Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran› (Halka Aç›k Anonim fiirketlerde)
Geçici Vergisi Oran›
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin

%25
%30
%35
%40
%45
%33

% 10
% 10
2003 y›l› ‹çin 2004 y›l› ‹çin
%30
%20

%33
%20

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR
B) YILLARA GÖRE YEN‹DEN
DE⁄ERLEME ORANLARI

C) 2001 - 2003 YILI GEÇ‹C‹ VERG‹ DÖNEMLER‹NDE UYGULANAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME
VE F‹NANSMAN G‹DER KISITLAMA ORANLARI

% 59

01/01/2002
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2004
01/01/2004
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2002
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2003

31/03/02
30/06/02
30/09/02
31/12/02
31/03/03
30/06/03
30/09/03
31/12/03
31/03/04
30/06/04
31/03/02
30/06/02
30/09/02
31/12/02
31/03/03
30/06/03
30/09/03
31/12/03

Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin
Dönemi ‹çin

%15.22
%27.65
%42.47
%59.00
% 8.60
%18.60
%23.70
%28.50
% 3.4
% 6
%20.80
%19.66
%20.80
%22.70
%16.53
%18
% 15.7
% 14.9

% 28.5

01/01/2004 31/03/04

Dönemi ‹çin

% 9.3

Y›l

Oran

1990

% 55.5

1991

% 54.1

1992

% 61.5

1993

% 58.4

1994

% 107.6

1995

% 99.5

1996

% 72.8

1997

% 80.4

1998

% 77.8

1999

% 52.1

2000

% 56

2001

% 53.2

2002
2003

Yeniden
De¤erleme

Finansman
Gider
K›s›tlamas›

D- UYGULANACAK BAZI DAMGA VERG‹S‹ N‹SPETLER‹ VE MAKTU TUTARLARI *
Damga Vergisi Oranlar›

01/01/2004

1) Ücretlerde
Binde 6
2) Avanslarda
Binde 7.5
3) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi
15.000.000
4) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
20.000.000
5) Muhtasar - KDV Beyanname
10.000.000
6) Di¤er Beyannameler
10.000.000
7) Belediyeler
8.000.000
8) SSK Bildirgesi
8.000.000
9) Gümrük
20.000.000
10) Bilançolar
12.300.000
11) Gelir Tablosu
5.900.000
12) ‹flletme Hesab› Özeti
5.900.000
* Her bir ka¤›t için hesaplanacak nispi vergi tutar› 01.01.2004’ten itibaren 1.028.000.000 milyar liray› aflamaz.
√ 01.01.2004 Tarihinden itibaren Anonim, Eshaml› Komandit ve Limited fiirketlerin Kurulufllar›na, Sermaye Art›r›mlar›na ve Süre
Uzat›mlar›na ‹liflkin Olarak Düzenlenen Ka¤›tlar Damga Vergisi’nden Müstesnad›r.

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
E- GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI (01.01.2004’ten itibaren)
Bent No.
2
a.
b.
3
4
5. a.
b.
c.
6. a.
i
b.

c.

i
7

a.
b.
c.

Kanun maddesinin aç›klamas›
Yapt›klar› Serbest Meslek ‹flleri dolay›s›yla bu iflleri icra edenlere yap›lan ödemelerden (noterlere serbest
meslek faaliyetlerinden dolay› yap›lan ödemeler hariç);
18. madde kapsam›na giren serbest meslek iflleri dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
Di¤erlerinden
42. madde kapsam›na giren ifller dolay›s›yla bu iflleri yapanlara(kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklar›n›n sat›fl› dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
70. maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karfl›l›¤› yap›lan ödemelerden
Vak›flar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karfl›l›¤›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
Da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin
(a), (c) ve (d) bentlerinde yaz›l› kazançlardan
ii. (b) alt bendinde yaz›l› kazançlardan
i.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, tam mükellef gerçek kiflilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi
olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara da¤›t›lan, 75. Maddenin 2. F›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral›
bentlerinde yaz›l› kar paylar›ndan (kar›n sermayeye eklenmesi kar da¤›t›m› say›lmaz)
ii.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, dar mükellef gerçek kiflilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir ifl yeri
veya daimi temsilci arac›l›¤›yla kar pay› elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar
mükelleflere da¤›t›lan, 75. maddenin ikinci f›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar paylar›ndan
(kar›n sermayeye eklenmesi kar da¤›t›m› say›lmaz)
iii. 75. maddesinin ikinci f›kras›n›n 4 numaral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›n›n ana merkeze aktar›lan
tutar› üzerinden
Vak›flar ve derneklerin (kanunla kurulan dernek ve vak›flar ile sendikalar, meslek odalar› ve bunlar›n üst
kurulufllar›, borsalar ve siyasi partiler hariç), iktisadi iflletmelerden elde edilenler d›fl›nda kalan ve tevkifata tabi
tutulmam›fl olan her türlü gelirlerinden (dernek ve vak›flara kurulufllar› s›ras›nda tahsis edilen sermaye,
üyelerine emeklilik ayl›k ve ikramiyesi vermek üzere çal›flan vak›flar›n aidat gelirleri hariç, s›f›r oranda tevkifat›
tutulmufl gelirleri ile ba¤›fl ve yard›mlar dahil)
i. Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tan›nan vak›flar ve kamu menfaatlerine yararl› say›lan dernekler için
ii. Di¤er vak›f ve dernekler için
75. maddenin ikinci f›kras›n›n 5 numaral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›ndan (Kanunla kurulan dernek
ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunlar›n üst kurulufllar›,
siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi uygulamalar›nda dernek ve vak›f olarak kabul edilenler
hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
Devlet tahvili faizlerinden
Hazine bonosu faizlerinden
Toplu Konut ‹daresi, Kamu Ortakl›¤› ‹daresi ve Özellefltirme idaresince ç›kar›lan menkul k›ymetlere
sa¤lanan gelirlerden

Tevkifat Oran›

17%
22%
5%
25%
22%
22%
22%
0%
10%

10%

10%
10%

0%
0%

0%
0%
0%

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
Bent No. Kanun maddesinin aç›klamas›
d.
e.
f.
8

a.

b.

c.

d.

9

a.
b.
c.

10. a.
b.

Nama yaz›l› tahvil faizlerinden
Hamiline yaz›l› tahvil faizlerinden
Di¤erlerinden
Mevduat faizlerinden (kanunla kurulan dernek ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar,
borsalar, meslek örgütleri ve bunlar›n üst kurulufllar›, siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi
uygulamalar›nda dernek ve vak›f olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara
ödenenler dahil);
Döviz tevdiat hesaplar›na yürütülen faizden ve özel finans kurumlar›nca döviz kat›lma hesaplar›na ödenen
kar paylar›ndan
aa.1 y›la kadar vadeli hesaplarda
ab. 1 y›l ve daha uzun vadeli hesaplarda
Nama yaz›l› mevduat hesaplar›na yürütülen faizlerden
ba. Vadesiz ve ihbarl› hesaplarda
bb. 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda
bc. 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
bd.1 y›la kadar vadeli hesaplarda
be. 1 y›l ve daha uzun vadeli hesaplarda
Hamiline yaz›l› mevduat hesaplar›na yürütülen faizlerden
ca. Vadesiz ve ihbarl› hesaplarda
cb. 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda
cc. 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
cd. 1 y›la kadar vadeli hesaplarda
ce. 1 y›l ve daha uzun vadeli hesaplarda
Di¤erlerinden
d.a. Bankalar ve 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanununa göre kurulan arac› kurumlar aras›ndaki borsa
para piyasas›nda de¤erlendirilen paralara ödenen faizler
db.(da) alt bendi d›fl›nda kalanlar için
75. maddenin ikinci f›kras›n›n 12 numaral› bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan (kanunla kurulan
dernek ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunlar›n üst
kurulufllar›, siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi uygulamalar›nda dernek ve vak›f olarak
kabul edilenler hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylar›ndan
Kar ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kar paylar›ndan
Özel finans kurumlar›nca kar ve zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen kar paylar›ndan
ca. 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda
cb. 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
cc. 1 y›la kadar vadeli hesaplarda
cd. 1 y›l ve daha uzun vadeli hesaplarda
Bafl bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango ‹daresince ç›kar›lan biletleri satanlar ile di¤er kiflilerce
ç›kart›lan bu nitelikteki biletleri satanlara yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanuna göre gerçek ve tüzel kiflilerin mallar›n› ifl akdi ile ba¤l›
olmaks›z›n bunlar ad›na kap› kap› dolaflmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak
yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

Tevkifat Oran›
10%
10%
10%

24%
18%
18%
18%
16%
12%
7%
18%
18%
16%
12%
7%

18%
0%

0%
18%
18%
16%
12%
7%
20%
20%

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
Bent No. Kanun maddesinin aç›klamas›
11
a.

b.

c.

d.
12
13
a.
b.
c.
d.
14

15.a.
b.
c.

Tevkifat Oran›

Çiftçilerden al›nan zirai mahsullerden ve hizmetler için yap›lan ödemelerden;
Hayvan ve bunlar›n mahsulleri ile kara ve su avc›l›¤› mahsulleri için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›fl›nda kalanlar için
Di¤er zirai mahsuller için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›fl›nda kalanlar için
Zirai faaliyet kapsam›nda ifa edilen hizmetler için,
i. Orman idaresine veya orman idaresine karfl› taahütte bulunan kurumlara yap›lan ormanlar›n
a¤açland›r›lmas›, bak›m›, kesimi, ürünlerin toplanmas›, tafl›mas› ve benzeri hizmetler için
ii. Di¤er hizmetler için
Çiftçilere yap›lan do¤rudan gelir deste¤i ve alternatif ürün ödemeleri için
PTT acenteli¤i yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden
Esnaf muafl›¤›ndan yararlananlara mal ve hizmet al›mlar› karfl›l›¤›nda yap›lan ödemelerden;
Havlu, çarflaf, çorap, hal›, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nak›fl iflleri ve her nevi turistik
eflya, has›r, sepet, süpürge, paspas, f›rça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtian›n
imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
De¤erli ka¤›t ve damga pulu sat›fllar›nda komisyon bedelleri üzerinden
Di¤er mal al›mlar› için
Di¤er hizmet al›mlar› (‘a’, ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayr›lmamas›
hali de bu kapsamdad›r) için
75. maddenin ikinci f›kras›n›n 14 numaral› bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan (kanunla kurulan
dernek ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunlar›n üst
kurulufllar›, siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi uygulamalar›nda dernek ve vak›f olarak kabul
edilenler hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan
75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan
75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan

1%
2%
2%
4%

2%
4%
0%
20%

2%
20%
5%
10%

22%
15%
10%
5%

F- REESKONT VE AVANS ‹fiLEMLER‹NDE UYGULANAN FA‹Z ORANLARI
YÜRÜRLÜK TAR‹H‹

‹SKONTO ORANI (%)

10.06.1995

52

AVANS FA‹Z ORANI (%)
60

01.08.1995

50

57

02.08.1997

67

80

30.12.1999

60

70

17.05.2002

55

64

14.06.2003

50

57

08.10.2003

43

48

15.06.2004

38

42

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
G- YILLAR ‹T‹BAR‹YLE AYLIK GEC‹KME VE TEC‹L FA‹Z‹ ORANLARI
a) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Gecikme Zamm›
01/01/90
30/12/93
08/03/94
31/08/95
01/02/96
09/07/98
21/01/00
02/12/00
29/03/01

29/12/93
07/03/94
30/08/95
31/01/96
08/07/98
20/01/00
01/12/00
28/03/01
30/01/02

Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›

%7
%9
%12
%10
%15
%12
%6
%5
%10

31/01/02
12/11/03

11/11/03
Tarihinden ‹tibaren her ay ‹çin

Tarihleri Aras›

%7
%4

Not: Gecikme zamm›nda ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yap›l›r.
b) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Tecil Faizi
07/09/95
02/02/96
22/10/96
10/07/98
25/01/00
21/12/00
31/03/01
02/02/02
12/11/03

01/02/96
21/10/96
09/07/98
24/01/00
20/12/00
30/03/01
01/02/02
11/11/03
Tarihinden ‹tibaren her ay ‹çin

Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›

%8
%12
%10
%8
%4
%3
%6
%5
%3

II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
A) Usulsüzlük Cezalar›

MÜKELLEF GRUPLARI

1) Sermaye fiirketleri
2) Sermaye fiirketleri D›fl›nda Kalanlar
Birinci S›n›f Tüccar ve Serbest Meslek Erbab›
3) ‹kinci S›n›f Tüccarlar
4) Yukar›dakiler D›fl›nda Kal›p Beyanname
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

B‹R‹NC‹ DERECEDE
USÜLSÜZLÜKLER ‹Ç‹N (TL)

‹K‹NC‹ DERECEDE
USÜLSÜZLÜKLER ‹Ç‹N (TL)

01.01.2003
31.12.2003
tarihleri aras›

01.01.2004
tarihinden
itibaren

01.01.2003
31.12.2003
tarihleri aras›

01.01.2004
tarihinden
itibaren

47.000.000
30.000.000

60.000.000
38.000.000

28.000.000
15.900.000

35.000.000
19.000.000

15.000.000

19.000.000

7.700.000

9.800.000

7.700.000

9.800.000

4.000.000

5.000.000

4.000.000
2.000.000

5.000.000
2.500.000

2.000.000
1.080.000

2.500.000
1.380.000

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
B) ÖZEL USÜLSÜZLÜK CEZALARI
1-Fatura,Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlar›n›n
verilmemesi,al›nmamas›, düzenlenmemesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçe¤i
yans›tmamas› halinde (Her Belge ‹çin,)

01.01.2003 den ‹tib. 01.01.2004 den ‹tib.

%10

%10

2- Perakende Sat›fl Fifli, Ödeme Kaydedici Fifl, Girifl ve Yolcu Tafl›ma Bileti, Sevk
‹rsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müflteri Listesi ile Maliye Bakanl›¤›’nca
Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmamas›
ve Kaydedilmemesi veya Düzenlenen Bu Belgelerin Gerçe¤i Yans›tmamas› Halinde;
(Her Belge için) Ceza miktar› her belge için her tespitte 5.000.000.000 TL, y›l içinde de 50.000.000.000 TL’yi aflamaz.

84.000.000

107.000.000

3-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara
4- Vergi Levhas›n› Bulundurmayan ve Asmayanlara
5- VUK’un Mük 354. maddesine göre iflyeri kapatma cezas› verilen ve iflletme hesab›na
göre defter tutan mükelleflere, bir takvim y›l›nda;
a) ‹lk Uygulama için
b) ‹kinci Uygulama için
c) Üçüncü ve Daha Sonraki Her Uygulama için

84.000.000
84.000.000

107.000.000
107.000.000

150.000.000
300.000.000
600.000.000

190.000.000
380.000.000
770.000.000

01.01.2004 Tarihinden itibaren Ceza miktar› 107.000.000 TL’den az, bir takvim y›l› ‹çinde toplam olarak
50.000.000.000 TL’den fazla olamaz.

Bilanço usulünde defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbab› için yukar›daki tutarlar bir kat fazla uygulan›r.

6- Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolara ‹liflkin Usul ve Esaslara Uymayanlara
2.000.000.000 2.500.000.000
7- VUK’un 8. maddesinin son f›kras› uyar›nca düzenlenen tek vergi numaras› ile
100.000.000 128.000.000
ilgili mecburiyetlere uymayanlara (Her bir ifllem için)
8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen
300.000.000 380.000.000
matbaa iflletmecilerine
9- 4358 S. Kanun uyar›nca iflletmeler Vergi Kimlik No’su zorunlulu¤u getirilen
400.000.000 500.000.000
kurum ve kurulufllardan yapt›klar› ifllemlere iliflkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK 9)
10- VUK’un 127/d bendi uyar›nca Maliye Bakanl›¤›n›n özel iflaretli görevlisinin
300.000.000 380.000.000
ikaz›na ra¤men durmayan araç sahibi ad›na
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan
- Birinci s›n›f tüccarlar ve serbest meslek erbab› hakk›nda
840.000.000 1.070.000.000
- ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazanc› basit usulde tespit edilenler hakk›nda
400.000.000 500.000.000
- Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›fl›nda kalanlar hakk›nda
200.000.000 250.000.000
- Ticari ve zirai kazançlar› bilanço esas›na göre tespit edilen
(Dar mük. tabi olanlar dahil) vergiye tabi mükelleflerin faaliyetlerinde
kullanmak üzere ald›klar› veya imal ettikleri amortismana tabi iktisadi
k›ymetleri için yararlanacaklar› yat›r›m indirimi oran›.
- ‹ktisadi k›ymetin asgari sat›n alma veya imal bedeli

%40
6.000.000.000

TEfiV‹K BELGEL‹ YATIRIMLARDI ASGAR‹ TUTARLAR
- Kalk›nmada öncelikli yörelerde yap›lacak yat›r›m
- Di¤er yörelerde yap›lacak yat›r›mlar
- Finansal Kiralama ile yap›lacak yat›r›mlar (Yukar›daki miktarlar›n)

200.000.000.000
400.000.000.000
%25

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
III- BAZI ‹ND‹R‹M VE ‹ST‹SNALAR
ÖZEL ‹ND‹R‹M
01.01.2003’den ‹tibaren 01.01.2004’den ‹tibaren
Özel ‹ndirim Tutar›
45.000.000
Birinci Derecede Kalk›nmada Öncelikli Yöreler Kapsam›nda
63.000.000
Bulunan Baz› ‹llerde Özel ‹ndirim Tutar› (Ad›yaman , Batman, Bingöl, Bitlis,
Diyarbak›r, Elaz›¤, Hakkar›, Mardin, Mufl, Siirt, fi›rnak, Tunceli ve Van ‹llerinde)
VERG‹DEN ‹ST‹SNA YEMEK BEDEL‹
6.000.000
7.000.000
8.575.000
01.01./30.06 9.105.000
VERG‹DEN ‹ST‹SNA ÇOCUK YARDIMI
‹ki çocu¤u aflmamak koflulu ile her bir çocuk için
01.07./31.12 9.652.500
KONUT K‹RA GEL‹RLER‹ ‹ST‹SNASI
1.500.000.000
1.800.000.000
BEYAN SINIRLARI
2003 Y›l› ‹çin
2004 Y›l› ‹çin
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmifl Bulunan Menkul Sermaye ‹ratlar›
12.000.000.000
ve Vergi Alaca¤› Dahil Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylar›nda
2- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmifl Bulunan Gayri Menkul Sermaye ‹ratlar›nda
12.000.000.000
3- De¤er Art›fl Kazançlar›nda
10.000.000.000
12.000.000.000
4- G.V.K. Geçici 56.Maddesinde Belirtilen Baz› Ar›zi Kazançlarda
10.000.000.000
12.000.000.000
5- G.V.K Geçici 59.Maddede belirtilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
121.794.200.000
faizlerinde al›m sat›m kazançlar›ndan
HARCIRAHLAR 01.07.2004 tarihinden itibaren
Yurtiçi Harc›rahlar
Ücret Kademeleri (TL)
Gündelik Tutar› (TL)
821.845.000 ve yukar›s›
23.000.000
814.895.200 - 821.844.999
20.000.000
729.953.200 - 814.895.199
18.000.000
660.455.200 - 729.953.199
16.000.000
515.474.650 - 660.455.199
14.000.000
515.474.649 ve afla¤›s›
13.000.000
K.K.T.C. ‹çin Harc›rah 01.07.2004 tarihinden itibaren
Ücret Kademeleri (TL)
Gündelik Tutar› (TL)
814.895.200 ve yukar›s›
56.000.000
776.285.200 - 814.895.199
48.000.000
710.648.200 - 776.285.199
41.000.000
515.474.650 - 710.648.199
35.000.000
515.474.649 ve afla¤›s›
28.000.000
Yurtd›fl› Harcirahlar (01.07.2004 Tarihinden ‹tibaren)
Gruplar
Ücret Kademeleri (TL)
I
814.895.200 ve yukar›s›
II
776.285.200 - 814.895.199
III
710.648.200 - 776.285.199
IV
515.474.650 - 710.648.199
V
515.474.649 ve afla¤›s›

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
PERAKENDE SATIfi F‹fi‹ VE YAZAR KASA F‹fi‹ DÜZENLEME SINIRI
(01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri aras›)
(01.01.2004 Tarihinden ‹tibaren )

350.000.000
440.000.000

SEVK ‹RSAL‹YES‹N‹N FATURALANDIRILMASI SÜRES‹
Sevk irsaliyesiyle yap›lan sat›fllarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme tarihinden itibaren

7 gün

AMORT‹SMAN AYIRMA SINIRI
(01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri aras›)
(01.01.2004 Tarihinden ‹tibaren)

350.000.000
440.000.000

B‹LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLER‹ (2004 Y›l› ‹çin)

2003 Y›l› ‹çinde;
1- Sat›n ald›klar› mallar› oldu¤u gibi veya iflledikten sonra satanlar›n; y›ll›k al›mlar›n›n tutar›
veya y›ll›k sat›mlar›n›n tutar›
2- Birinci bentte yaz›l› olanlar›n d›fl›ndaki ifllerle u¤rafl›p ta bir y›l ‹çinde elde
ettikleri gayrisafi ifl has›lat›
3- 1. ve 2. Bentlerde yaz›l› ifllerin birlikte yap›lmas› halinde bentte yaz›l› ifl
has›lat›n›n befl kat› ile y›ll›k sat›fl tutar› toplam›

80.000.000.000
109.000.000.000
44.000.000.000
80.000.000.000

7/A SEÇENE⁄‹NE GÖRE MAL‹YET HESAPLARINI KULLANMAK ZORUNDA OLAN ÜRET‹M VE
H‹ZMET ‹fiLETMELER‹NDE SINIRLAR
2004 Y›l› ‹çin
2003 Y›l› aktif toplam›
veya
2003 Y›l› Net Sat›fllar Toplam›
7/A seçene¤ini uygulamak zorundad›rlar.
2004 Y›l› ‹çin**
Not : Bunlar›n alt›nda kalanlar diledikleri takdirde 7/B seçene¤ini uygulayabilirler.

EK MAL‹ TABLOLARI DÜZENLEME SINIRI
AKT‹F TOPLAMI
NET SATIfiLAR TOPLAMI

939.078.000 Aflanlar

1.878.027.500 Aflanlar

2003 Y›l› ‹çin

2004 Y›l› ‹çin

4.384.600.000.000
5.634.200.000.000
9.743.500.000.000
12.520.400.000.000
**Tebli¤de yer alan parasal hadler. takip eden y›llarda Bakanl›kça ayr›ca bir belirleme yap›lmad›¤›
takdirde, her y›l bir önceki y›l ‹çin V.U.K. Hükümleri uyar›nca tespit edilen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›larak
uygulanacakt›r.

2004 YILI VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ TAR‹FES‹
Matrah
‹lk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrah›n

110.000.000.000 TL ‹çin
240.000.000.000 TL ‹çin
500.000.000.000 TL ‹çin
1.000.000.000.000 TL ‹çin
1.850.000.000.000 TL s›n›n Üstü

Veraset Yoluyla
‹ntikallerde (%)
1
3
5
7
10

‹vazs›z
‹ntikallerde (%)
10
15
20
25
30

2004 YILINDA VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹NDEN ‹ST‹SNA TUTARLAR
a- Füru ve eflten herbirine isabet eden miras›n 68.093.000.000,-Liras›, füru bulunmamas› halinde efle isabet eden miras hissesinin 136.265.000.000.- Liras›
b- ‹vazs›z ‹ntikallerde ( Hibe, Hediye, Çekilifl vs.) 1.572.000.000.- Liras› Veraset ve ‹ntikal vergisinden istisnad›r.

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
Yurtd›fl› Seyahatlerinde, Gruplar, Ülkeler ve Gidilen Ülkelerin Paras› Cinsi ‹tibariyle
Ödenecek Gündelik Miktarlar›
Ülkeler

A.B.D. (ABD Dolar›)
Almanya (Euro)
Avustralya (Avustralya Dolar›)
Avusturya (Euro)
Belçika (Euro)
Danimarka (Dan. Kronu)
Finlandiya (Euro)
Fransa (Euro)
Hollanda (Euro)
‹ngiltere (Sterlin)
‹rlanda (Euro)
‹spanya (Euro)
‹sveç (‹sveç Kronu)
‹sviçre (‹sviçre Frang›)
‹talya (Euro)
Japonya (Japon Yeni)
Kanada (Kanada Dolar›)
Kuveyt (Kuveyt Dinar›)
Lüksemburg (Euro)
Norveç (Norveç Kronu)

I. Grup

163
149
252
153
141
1,129
139
141
144
106
138
138
1,273
266
138
30,490
224
45
141
1096

II. Grup

127
117
198
120
111
884
109
111
113
83
108
108
997
208
108
23,930
176
35
111
858

III. Grup

102
94
158
96
88
707
87
88
90
67
86
86
798
166
86
19,160
140
28
88
686

IV. Grup

98
90
152
92
85
680
84
85
87
64
83
83
767
160
83
18,350
135
27
85
660

V. Grup

82
76
128
78
72
572
70
72
74
54
70
70
644
134
70
15,450
114
22
72
554

Portekiz (Euro)
138
108
86
83
70
Suudi Arabistan (S.A. Riyali)
556
436
348
335
282
Yunanistan (Euro)
138
108
86
83
70
Di¤er Ülkeler (ABD Dolar›)
141
111
88
85
72
Not: Türkiye' den her ç›k›flta, seyahat süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler yukar›daki cetveldeki miktarlar›n
%50 artt›r›lmas› suretiyle hesaplan›r.

PRAT‹K B‹LG‹LER
B-VERG‹
KDV ‹ADE VE MAHSUPLARINA ‹L‹fiK‹N TABLO
‹ade Hakk› Do¤uran
‹fllem
KDV (Madde No)

(11) Mal ve
Hizmet
‹hracat›

(13)
Araçlar,Petrol
Arama ve
Teflvik Belgeli
Yat›r›mlarda
‹stisna

(14) Transit
Tafl›mac›l›k

(15)
Diplomatik
‹stisnalar

Teminats›z ve
‹ncelemesiz Nakit ‹ade
S›n›r›

4.000.000.000
(84 No.lu
KDV Tebli¤i)

200.000.000
(73 No.lu
KDV Tebli¤i)

1.000.000.000
(81 No.lu
G.T.)

200.000.000
(73 No.lu
KDV Tebli¤i)

Teminats›z ve
‹ncelemesiz
Baflka Vergi Borçlar›na
Mahsubunda S›n›r

S›n›rs›z

S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV Tebli¤i)

S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV Tebli¤i)

(29/2)
‹ndirimli Orana
Tabi Teslim ve
Hizmetler
(Y›ll›k ‹ade)

(9) Hurda
Metal
Teslimleri

(9) Fason ‹fl
Bedelleri

2.000.000.000
(74, 76 ve 85
No.lu KDV
Tebli¤leri)

2.000.000.000
(86 No.lu
KDV Tebli¤i)

Nakit ‹ade
Yok (72 No.lu
KDV Tebli¤i)

S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV Tebli¤i)

S›n›rs›z
(74 No.lu
KDV Tebli¤i)

S›n›rs›z
(58 No.lu
KDV Tebli¤i)

2.000.000.00
0 (81 No.lu
KDV Tebli¤i)

fiirket Ortaklar›n›n Vergi
Borçlar›na Mahsup
‹mkan›

Var,S›n›rs›z
(39,81,84
No.lu KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82 No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (86 no.lu
KDV
Tebli¤i)

Mal ve Hizmet Temin
Edilen Di¤er
Mükelleflerin Vergi
Borçlar›na Mahsup
‹mkan›

Var,S›n›rs
›z (84
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (84
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (84
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (84
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (84
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs
›z (86
No.lu
KDV
Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82,83 No.lu
KDV Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82,83 No.lu
KDV Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(82,83 No.lu
KDV Tebli¤i)

Var,S›n›rs›z
(86 No.lu
KDV Tebli¤i)

YOK

13/a,b ve d ‹çin
Geçerli
(16,13,15,19,20 Geçerli 13/c ‹çin
Geçerli
No.lu
Geçersiz(8 No.lu (6 ve 20 No.lu
SM,SMMM ve
SM,SMMM ve SM,SMMM ve
YMM
YMM
Tebli¤leri) 84 YMM Tebli¤i)(72
No.lu KDV
Tebli¤leri)
no'lu KDV
Genel Tebli¤i
Tebli¤i)

15/1-a ‹çin
Geçersiz
15/1-b ‹çin
Geçerli(19
No.lu
SM,SMMM ve
YMM Tebli¤i)

Geçerli
(74 No.lu
KDV
Tebli¤i)

Geçerli
(58 No.lu
KDV
Tebli¤i)

2 milyar TL'yi
aflan k›sm›n
mahsuben
iadesinde
Geçerli (72 ve
81 No.lu KDV
Tebli¤leri)

Mükellefin, Ortaklar›n›n,
Mal ve Hizmet Ald›¤›
Kiflilerin ‹thalde Al›nan
Vergilerine ve SSK Prim
Borçlar›na Mahsup
‹mkan›

‹adede YMM Tasdik
Raporunun Geçerli
Olup Olmad›¤›

Var,S›n›rs›z
Var,S›n›rs›z
(81,83 ,84 No.lu (82,83 No.lu
KDV Tebli¤i) KDV Tebli¤i)

YOK

YOK

PRAT‹K B‹LG‹LER
DEVLET ‹STAT‹ST‹K ENST‹TÜSÜ VER‹LER‹NE
GÖRE ENFLASYON ORANLARI (%)
AYLIK
Toptan Eflya
AYLAR
OCAK
fiUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

2000
5.8
4.1
3.1
2.4
1.7
0.3
1,0
0.9
2.3
2.8
2.4
1.9

2001
2.3
2.6
10.1
14,4
6,3
2.9
3.3
3.5
5.4
6.7
4.2
4.1

2002
4.2
2.6
1.9
1,8
0,4
1,2
2.7
2.1
3.1
3.1
1.6
2.6

2003
5.6
3.1
3.2
1.8
-0.6
-1.9
-0.5
-0.2
0.1
0.6
1.7
0.6

Tüketici
2004
2.6
1.6
2.1
2.6
0.0
-1.1
-1.5

2000
4.9
3.7
2.9
2.3
2.2
0.7
2.2
2.2
3.1
3.1
3.7
2.5

2001
2.5
1.8
6.1
10,3
5,1
3.1
2.4
2.9
5.9
6.1
4.2
3.2

2002
5.3
1.8
1.2
2,1
0,6
0,6
1.4
2.2
3.5
3.3
2.9
1.6

2003
2.6
2.3
3.1
2.1
1.6
-0.2
-0.4
0.2
1.9
1.4
1.6
0.9

2004
0.7
0.6
0.9
0.6
0.4
-0.1
0.2

YILLIK
Toptan Eflya
AYLAR
OCAK
fiUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

2000
66.4
67.5
66.1
61.5
59.2
56.8
52.3
48.9
43.9
41.4
39.1
32.7

2001
28.3
26.5
35.1
50.9
57.7
61.8
65.4
69.6
74.7
81.4
84.5
88.6

2002
92,0
91.8
77.5
58
49.3
46.8
45.9
43.9
40.9
36.1
32.8
30.8

Tüketici
2003
32.6
33.4
35.2
35.1
33.7
29.6
25.6
22.7
19.1
16.1
16.2
13.9

2004
10.8
9.1
8.0
8.9
9.6
10.5
9.4

2000
68.9
69.7
67.9
63.8
62.7
58.6
56.2
53.2
49
44.4
43.8
39.0

2001
35.9
33.4
37.5
48.3
52.4
56.1
56.3
57.5
61.8
66.5
67.3
68.5

2002
73.2
73.1
65.1
52,7
46,2
42,6
41.3
40.2
37
33.4
31.8
29.7

2003
26,4
27
29.4
29.5
30.7
29.8
27.4
24.9
23
20.8
19.3
18.4

2004
16.2
14.3
11.8
10.2
8.9
8.9
9.6

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

YILLAR
OCAK
61.9
148.5
244.8
435.8
839,1
1258.6
2094,0
2686.8
5157.4
6840.7
7576.5

fiUBAT
66.7
159,0
259.1
462.8
877.4
1301,0
2179.3
2757.6
5289.5
7055.7
7700.6

MART
71.4
167.8
277.3
490.7
912.7
1352.9
2246.8
3035,0
5387.9
7281.8
7862.2

N‹SAN
91.7
176.4
299.7
517.9
949.3
1424.4
2300.5
3470.8
5485.5
7410.0
8070.5

MAYIS HAZ‹RAN TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL
EK‹M
99.5
102.2 104.7
108,0 112.8 119.8
179.7
182,0 186.1
190.3 199.1 206.5
312.1
320.6 328.2
340.6 358,0 377.6
544.8
563.4 593.1
624.6 663.7 708,0
980.2
995.5 1020.7 1045.3 1101.2 1146.8
1469.9 1496.5 1556,0 1606.8 1700.8 1780.1
2339.5 2346.4 2370.5 2393,0 2448.3 2516.7
3689.6 3795.6 3920.6 4059.5 4276.7 4564.5
5508.4 5572,0 5720.7 5842.8 6024.6 6213.3
7364.0 7222.2 7183,5 7169,4 7173,3 7213.4
8067.8 7982.7 7861.6

AYLAR

(1994=100)
KASIM
126.6
213.8
396.9
747.6
1185.7
1852.7
2577.2
4755.5
6314.3
7336.2

ARALIK
134.7
223.1
412.5
787.7
1215.1
1979.5
2626,0
4951.7
6478.8
7382.1

PRAT‹K B‹LG‹LER
TOPTAN EfiYA F‹YATLARI INDEKS‹
AYLIK GENEL INDEKS SAYILAR

PRAT‹K B‹LG‹LER
2004 YILI VERG‹ TAKV‹M‹
AY
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz
Temmuz

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU
01/07/2004 07/07/2004 Haziran 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
01/07/2004 09/07/2004 16-30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2004 12/07/2004 16-30 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/07/2004 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
01/07/2004 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi
ve Ödenmesi
01/07/2004 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/07/2004 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
01/07/2004 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
01/07/2004 15/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine
‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/07/2004 20/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
01/07/2004 20/07/2004 ‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
01/07/2004 20/07/2004 Haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
01/07/2004 20/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Beyan› ve Ödenmesi
01/07/2004 20/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
01/07/2004 20/07/2004 Nisan-May›s-Haziran 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
01/07/2004 20/07/2004 Nisan-May›s-Haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
01/07/2004 20/07/2004 Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili
Veraset ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
01/07/2004 20/07/2004 2003 Vergilendirme Dönemi B Bildiriminin Verilmesi
16/07/2004 26/07/2004 1-15 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2004 26/07/2004 1-15 Temmuz Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/07/2004 26/07/2004 Haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
01/07/2004 26/07/2004 Haziran 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi
01/07/2004 26/07/2004 Nisan-May›s-Haziran 2004 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
01/07/2004 26/07/2004 Nisan-May›s-Haziran 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi
01/07/2004 02/08/2004 Motorlu Tafl›tlar Vergisi 2.Taksit Ödemesi
01/03/2004 02/08/2004 Gelir Vergisi (Gayri Menkul Sermaye ‹ratlar›) 2.Taksit Ödemesi
01/03/2004 02/08/2004 Gelir Vergisi 2.Taksit Ödemesi

PRAT‹K B‹LG‹LER
2004 YILI VERG‹ TAKV‹M‹
AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

A¤ustos
A¤ustos
A¤ustos
A¤ustos

01/08/2004
01/07/2004
01/07/2004
01/08/2004

09/08/2004
10/08/2004
10/08/2004
10/08/2004

A¤ustos

01/08/2004 10/08/2004

A¤ustos

01/08/2004 16/08/2004

A¤ustos

01/08/2004 16/08/2004

A¤ustos
A¤ustos

01/08/2004 16/08/2004
01/08/2004 16/08/2004

A¤ustos
A¤ustos

01/08/2004 16/08/2004
01/08/2004 16/08/2004

A¤ustos
A¤ustos
A¤ustos
A¤ustos
A¤ustos
A¤ustos

01/07/2004
01/07/2004
01/08/2004
01/08/2004
01/08/2004
01/08/2004

17/08/2004
17/08/2004
20/08/2004
20/08/2004
20/08/2004
20/08/2004

A¤ustos
A¤ustos
A¤ustos
A¤ustos
A¤ustos

01/08/2004
01/08/2004
01/08/2004
01/08/2004
01/08/2004

20/08/2004
20/08/2004
26/08/2004
26/08/2004
25/08/2004

A¤ustos

16/08/2004 24/08/2004

Temmuz 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
Nisan-May›s-Haziran 2004 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Beyan›
Nisan-May›s-Haziran 2004 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Beyan›
16-31 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
16-31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
Temmuz 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi
ve Ödenmesi
Temmuz 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine
‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
Temmuz 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
Temmuz 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
Temmuz 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
Temmuz 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
Nisan-May›s-Haziran 2004 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Ödemesi
Nisan-May›s-Haziran 2004 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Ödemesi
Temmuz 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
Temmuz 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Beyan› ve Ödenmesi
Temmuz 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili Veraset
ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
Temmuz 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
Temmuz 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
Temmuz 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi
1-15 A¤ustos Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
1-15 A¤ustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi

PRAT‹K B‹LG‹LER
2004 YILI VERG‹ TAKV‹M‹
AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

Eylül
Eylül

01/09/2004 08/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
01/09/2004 09/09/2004 16-31 A¤ustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
01/09/2004 10/09/2004 16-31 A¤ustos Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/09/2004 15/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine
‹liflkin Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/09/2004 15/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
01/09/2004 15/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
01/09/2004 15/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi
ve Ödenmesi
01/09/2004 15/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
01/09/2004 15/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
01/09/2004 20/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
01/09/2004 20/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Beyan› ve Ödenmesi
01/09/2004 20/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
01/09/2004 20/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
01/09/2004 20/09/2004 ‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
01/09/2004 20/09/2004 Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili Veraset
ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
16/09/2004 24/09/2004 1-15 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
01/09/2004 27/09/2004 1-15 Eylül Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
01/09/2004 27/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
01/09/2004 27/09/2004 A¤ustos 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi

Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül
Eylül

PRAT‹K B‹LG‹LER
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AY

‹LK TAR‹H SON TAR‹H KONUSU

Ekim
Ekim

01/10/2004
01/10/2004

Ekim

01/10/2004

Ekim
Ekim

01/10/2004
01/10/2004

Ekim

01/10/2004

Ekim

01/10/2004

Ekim
Ekim

01/10/2004
01/10/2004

Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim

01/10/2004
01/10/2004
01/10/2004
01/10/2004
01/10/2004
01/10/2004
01/10/2004

Ekim
Ekim

01/10/2004
16/10/2004

Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim
Ekim

01/10/2004
01/10/2004
01/10/2004
01/10/2004
01/10/2004
01/10/2004

07/10/2004 Eylül 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
11/10/2004 16-30 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
11/10/2004 16-30 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
15/10/2004 Eylül 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
15/10/2004 Eylül 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine ‹liflkin
Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
15/10/2004 Eylül 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
15/10/2004 Eylül 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
15/10/2004 Eylül 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
15/10/2004 Eylül 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
20/10/2004 Eylül 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
20/10/2004 Eylül 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
20/10/2004 Eylül 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
20/10/2004 Temmuz-A¤ustos-Eylül 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
20/10/2004 Temmuz-A¤ustos-Eylül 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
20/10/2004 ‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
20/10/2004 Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili Veraset
ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
20/10/2004 Eylül 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
26/10/2004 1-15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
26/10/2004 Eylül 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
26/10/2004 Eylül 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›n›n Ödenmesi
26/10/2004 Eylül 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi
26/10/2004 Temmuz-A¤ustos-Eylül 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
26/10/2004 Temmuz-A¤ustos-Eylül 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi
25/10/2004 1-15 Ekim Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi

PRAT‹K B‹LG‹LER
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AY
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Kas›m
Kas›m

01/11/2004
01/11/2004

Kas›m
Kas›m
Kas›m

01/10/2004
01/10/2004
01/11/2004

Kas›m
Kas›m
Kas›m
Kas›m

01/10/2004
01/10/2004
01/11/2004
01/11/2004

Kas›m

01/11/2004

Kas›m
Kas›m

01/11/2004
01/11/2004

Kas›m

01/11/2004

Kas›m

01/11/2004

Kas›m
Kas›m
Kas›m
Kas›m
Kas›m
Kas›m
Kas›m
Kas›m
Kas›m

01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004
01/11/2004

Kas›m

16/11/2004

Kas›m
Kas›m
Kas›m

01/11/2004
01/03/2004
01/11/2004

08/11/2004 Ekim 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
09/11/2004 16-31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
10/11/2004 Temmuz-A¤ustos-Eylül 2004 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Beyan›
10/11/2004 Temmuz-A¤ustos-Eylül 2004 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Beyan›
10/11/2004 16-31 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
17/11/2004 Temmuz-A¤ustos-Eylül 2004 Dönemine ait Kurum Geçici Verginin Ödenmesi
17/11/2004 Temmuz-A¤ustos-Eylül 2004 Dönemine ait Gelir Geçici Verginin Ödenmesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine ‹liflkin
Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
17/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
22/11/2004 Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili Veraset
ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
22/11/2004 ‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
22/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
22/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
22/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
22/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
26/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
26/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›n›n Ödenmesi
26/11/2004 Ekim 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi
25/11/2004 1-15 Kas›m Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
25/11/2004 1-15 Kas›m Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
30/11/2004 Emlak Vergisi 2.Taksit Ödemesi
30/11/2004 Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi
30/11/2004 Veraset ve ‹ntikal Vergisi 2.Taksit Ödemesi
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Aral›k
Aral›k

01/12/2004
01/12/2004

Aral›k

01/12/2004

Aral›k

01/12/2004

Aral›k

01/12/2004

Aral›k
Aral›k

01/12/2004
01/12/2004

Aral›k

01/12/2004

Aral›k
Aral›k
Aral›k
Aral›k
Aral›k
Aral›k

01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004

Aral›k
Aral›k

01/12/2004
16/12/2004

Aral›k

01/12/2004

Aral›k
Aral›k
Aral›k
Aral›k

01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/03/2004

07/12/2004 Kas›m 2004 Dönemi Çeklere Ait De¤erli Ka¤›tlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
09/12/2004 16-30 Kas›m Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
10/12/2004 16-30 Kas›m Dönemine Ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Dayan›kl› Tüketim ve Di¤er Mallara ‹liflkin Özel Tüketim
Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Motorlu Tafl›t Araçlar›na ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyan› ve Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyan› ve Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Kolal› Gazoz, Alkollü ‹çecekler ve Tütün Mamüllerine ‹liflkin
Özel Tüketim Vergisi Beyan› ve Ödenmesi
15/12/2004 Kas›m 2004 Dönemi Özel ‹letiflim Vergisi Beyan› ve Ödemesi
20/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
20/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›'n›n Beyan›
20/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Beyan›
20/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Damga Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
20/12/2004 Yar›flma ve Çekilifller ile Futbol Müsabakalar›na ait Müflterek Bahislerle ‹lgili Veraset
ve ‹ntikal Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
20/12/2004 ‹lan ve Reklam Vergisinin Beyan› ve Ödenmesi
24/12/2004 1-15 Aral›k Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karfl›l›¤› Öde. Ait Bildirimlerin
Verilmesi ve Ödenmesi
27/12/2004 1-15 Aral›k Dönemine ait Petrol ve Do¤algaz Ürünlerine ‹liflkin Özel Tüketim Vergisi
Beyan› ve Ödenmesi
27/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopaj›'n›n Ödemesi
27/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopaj›n›n Ödenmesi
27/12/2004 Kas›m 2004 Dönemine ait Katma De¤er Vergisi'nin Ödemesi
31/12/2004 Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 2.Taksit Ödemesi

2

1

Borsada ifllem gören
GVK mük. 80/1,
hisse senetlerinin al›m mük.81
sat›m›ndan do¤an
kazançlar.

Kazanç Unsurunun
Maddesi
Vadesi gelmeden al›m GVK mük. 80/1,
sat›m› yap›lmak
mük.81
suretiyle Kamu
senetlerinden, özel
sektör tahvillerinden
veya yabanc›
tahvillerden elde edilen
kazançlar.

fiAHS‹ GEL‹R‹N TÜRÜ
GVK mük.80/1 mük.81,
Geç.59 5035 md.48
227 ve 243 nolu GV
Tebli¤leri

‹vazs›z olarak iktisap
edilenlerin sat›fl kazançlar›
vergiye tabi de¤il. ‹vazl›
edinilmifl olan ve 26.7.2001
ile 31.12.2004 tarihleri
aras›nda ihraç edilen Devlet
tahvili ve Hazine bonosu al›m
sat›m kazançlar›n›n bir k›sm›
(2003 y›l› için
121.794.000.000.TL) 2006
y›l› sonuna kadar vergiden
istisna edilmifltir. Kazanc›n
tespitinden maliyet
endekslemesi vard›r. Bu
istisnadan yararlanmayan
gelirlerin 10 Milyar TL'si
vergiden müstesnad›r.
‹vazs›z olarak iktisap
GVK mük.80/1 mük.81,
edilenlerin sat›fl kazançlar› ile 227 ve 243 nolu GV
ivazl› olanlardan iktisaptan
Tebli¤leri
itibaren 3 ay geçtikten sonra
sat›lanlar›n sat›fl kazanc›
vergiye tabi de¤il. ‹vazl›
olanlar›n iktisaptan itibaren 3
ay içinde yap›lan sat›fllar›ndan
do¤an kazanc›n 10 Milyar
TL'si vergiden müstesna, 10
Milyar'l›k istisna haddin
hesab›nda di¤er menkul

YASAL DAYANAK

AÇIKLAMA

‹vazs›z olarak iktisap
edilenlerin sat›fl kazançlar› ile
ivazl› olanlardan iktisaptan
itibaren 3 ay geçtikten sonra
sat›lanlar›n sat›fl kazanc›
vergiye tabi de¤il. ‹vazl›
olanlar›n iktisaptan itibaren 3
ay içinde yap›lan
sat›fllar›ndan do¤an kazanc›n
12 Milyar TL'si vergiden
müstesna, 12 Milyar'l›k istisna
haddin hesab›nda di¤er

‹vazs›z olarak iktisap
edilenlerin sat›fl kazançlar›
vergiye tabi de¤il. ‹vazl›
edinilmifl olan ve 26.7.2001
ile 31.12.2004 tarihleri
aras›nda ihraç edilen Devlet
tahvili ve Hazine bonosu al›m
sat›m kazançlar›n›n bir k›sm›
(2004 y›l› için henüz
belirlenmedi) 2006 y›l›
sonuna kadar vergiden
istisna edilmifltir. Kazanc›n
tespitinden maliyet
endekslemesi vard›r. Bu
istisnadan yararlanmayan
gelirlerin 12 Milyar TL'si
vergiden müstesnad›r.

AÇIKLAMA

GVK mük.80/1
mük.81, 227 ve
243 nolu GV
Tebli¤leri
2003/6578 say›l›
BKK

GVK mük.80/1
mük.81, Geç.59
5035 md.48 227
ve 243 noli GV
Tebli¤leri
2003/6578 say›l›
BKK

YASAL DAYANAK

DE⁄ER ARTIfi KAZANÇLARININ BEYAN DURUMU
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DE⁄ER ARTIfi KAZANÇLARININ BEYAN DURUMU

4

3

2

Menkul k›ymetler
yat›r›m fonu kat›lma
belgelerinin al›m
sat›m›ndan sa¤lanan
kazançlar.

Borsada ifllem
görmeyen hisse
senetlerinin al›m
sat›m›ndan do¤an
kazançlar.

fiAHS‹ GEL‹R‹N TÜRÜ

GVK mük. 80/1,
mük.81

GVK mük. 80/1,
mük.81

Kazanç Unsurunun
Maddesi

YASAL DAYANAK

‹vazs›z olarak iktisap
edilenlerin sat›fl kazanc›
vergiye tabi de¤il. ‹vazl›
olarak iktisap edilenlerin al›m
sat›m›ndan do¤an kazanç
süre flart› aranmaks›z›n
vergiye tabi. Kazanc›n
tespitinde 10 Milyar TL'lik
istisna uygulan›r. Kazanc›n
tespitinde Ayl›k TEFE ile
maliyet revizesi yap›l›r.

GVK mük.80/1
mük.81, 227 ve 243
nolu GV Tebli¤leri

‹vazs›z iktisap edilen sat›fl
GVK mük.80/1 mük.81,
kazançlar› vergiye tabi de¤il. 227 ve 243 nolu GV
Tam mükellef kurumlar›n
Tebli¤leri
ivazl› olarak elde edilen hisse
senetlerinin al›m sat›m›ndan
do¤an kazanç al›m sat›m
aras›nda geçen süre 1 y›ldan
k›sa ise vergiye tabi, vergiye
tabi kazanc›n tespitinde 10
Milyar TL'lik istisna uygulan›r.
Kazanc›n tespitinde ayl›k
TEFE ile maliyet revizesi
yap›l›r.

k›ymet al›m sat›m kazançlar›
da dikkate al›n›r. Ayl›k TEFE
ile maliyet revizesi yap›l›r.

AÇIKLAMA

‹vazs›z olarak iktisap
edilenlerin sat›fl kazanc›
vergiye tabi de¤il. ‹vazl› olarak
iktisap edilenlerin al›m
sat›m›ndan do¤an kazanç
süre flart› aranmaks›z›n
vergiye tabi. Kazanc›n
tespitinde 12 Milyar TL'lik
istisna uygulan›r. Kazanc›n
tespitinde Ayl›k TEFE ile
maliyet revizesi yap›l›r.

‹vazs›z iktisap edilen sat›fl
kazançlar› vergiye tabi de¤il.
Tam mükellef kurumlar›n
ivazl› olarak elde edilen hisse
senetlerinin al›m sat›m›ndan
do¤an kazanç al›m sat›m
aras›nda geçen süre 1 y›ldan
k›sa ise vergiye tabi, vergiye
tabi kazanc›n tespitinde 12
Milyar TL'lik istisna uygulan›r.
Kazanc›n tespitinde ayl›k
TEFE ile maliyet revizesi
yap›l›r.

menkul k›ymet al›m sat›m
kazançlar› da dikkate al›n›r.
Ayl›k TEFE ile maliyet revizesi
yap›l›r.

AÇIKLAMA

GVK mük.80/1
mük.81, 227 ve
243 nolu GV
Tebli¤leri
2003/6578 say›l›
BKK

GVK mük.80/1
mük.81, 227 ve
243 nolu GV
Tebli¤leri
2003/6578 say›l›
BKK

YASAL DAYANAK

DE⁄ER ARTIfi KAZANÇLARININ BEYAN DURUMU

PRAT‹K B‹LG‹LER

DE⁄ER ARTIfi KAZANÇLARININ BEYAN DURUMU
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5

10 Milyar TL'lik istisnay›
GVK mük. 80/2 3 4 5
aflarsa aflan k›s›m beyana
6 GVK 81, mük.81
tabi. ‹vazl› iktisap edilen 70.
maddedeki gayrimenkuller ile
gayrimenkul olarak tescil
edilen haklar 4 y›l içerisinde
sat›l›rsa vergi konusuna
giriyor. ‹vazs›z iktisap
edilenler ile iktisaptan sonra
4 y›l geçtikten sonra elden
ç›kar›lanlar vergiye tabi de¤il.
Di¤er haklar›n elden
ç›kar›lmas›ndan elde edilen
kazanç süreye bak›lmaks›z›n
vergiye tabi. Bu maddenin bu
bentlerinde belirtilen
kazançlar›n tespitinde TEFE
ile maliyet revizesi yap›l›r.

YASAL DAYANAK

Haklar›n ve
GVK mük. 80/2
gayrimenkullerin elden 3456 GVK 81,
ç›kar›lmas›ndan do¤an mük.81
kazançlar

AÇIKLAMA
‹vazs›z olarak iktisap
GVK mük.80/1 mük.81,
edilenlerin sat›fl kazanc›
227 ve 243 nolu GV
vergiye tabi de¤il. ‹vazl› olarak Tebli¤leri
iktisap edilenlerin al›m
sat›m›ndan do¤an kazanç
süre flart› aranmaks›z›n
vergiye tabi. Kazanc›n
tespitinde 10 Milyar TL'lik
istisna uygulan›r. Kazanc›n
tespitinde Ayl›k TEFE ile
maliyet revizesi yap›l›r.

Kazanç Unsurunun
Maddesi

Gayrimenkul ve risk
GVK mük. 80/1,
sermayesi yat›r›m fonu mük.81
kat›lma belgelerinin
al›m sat›m›ndan
sa¤lanan kazançlar.

fiAHS‹ GEL‹R‹N TÜRÜ

12 Milyar TL'lik istisnay›
aflarsa aflan k›s›m beyana
tabi.‹vazl› iktisap edilen 70.
maddedeki gayrimenkuller
ile gayrimenkul olarak tescil
edilen haklar 4 y›l içerisinde
sat›l›rsa vergi konusuna
giriyor. ‹vazs›z iktisap
edilenler ile iktisaptan sonra
4 y›l geçtikten sonra elden
ç›kar›lanlar vergiye tabi de¤il.
Di¤er haklar›n elden
ç›kar›lmas›ndan elde edilen
kazanç süreye bak›lmaks›z›n
vergiye tabi. Bu maddenin
bu bentlerinde belirtilen
kazançlar›n tespitinde TEFE
ile maliyet revizesi yap›l›r.

‹vazs›z olarak iktisap
edilenlerin sat›fl kazanc›
vergiye tabi de¤il. ‹vazl›
olarak iktisap edilenlerin al›m
sat›m›ndan do¤an kazanç
süre flart› aranmaks›z›n
vergiye tabi. Kazanc›n
tespitinde 12 Milyar TL'lik
istisna uygulan›r. Kazanc›n
tespitinde Ayl›k TEFE ile
maliyet revizesi yap›l›r.

AÇIKLAMA

GVK mük. 80/2
3456 GVK 81,
mük.81
2003/6578 say›l›
BKK

GVK mük.80/1
mük.81, 227 ve
243 nolu GV
Tebli¤leri
2003/6578 say›l›
BKK

YASAL DAYANAK

DE⁄ER ARTIfi KAZANÇLARININ BEYAN DURUMU

PRAT‹K B‹LG‹LER

DE⁄ER ARTIfi KAZANÇLARININ BEYAN DURUMU

PRAT‹K B‹LG‹LER
B‹LD‹R‹M VE SÜRELER
B‹LD‹R‹LMES‹ GEREKEN OLAY B‹LD‹R‹M SÜRES‹
‹fiE BAfiLAMA

ADRES DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹fi DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹fiLETME DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹fi‹ BIRAKMA
NAK‹L
ÖLÜM
TASF‹YE VE ‹FLAS
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZ SATIN ALMA
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZI B‹LD‹RME
YÖNERGES‹
KEND‹ ‹STE⁄‹ ‹LE Ö.K.C.
ALIMINDA KULLANMAYA
BAfiLAMA SÜRES‹
‹fi‹ BIRAKMADA Ö.K.C.
MÜHÜRLETME SÜRES‹
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA
MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRES‹

DAYANA⁄I

GERÇEK K‹fi‹LERDE ‹fiE BAfiLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
KEND‹LER‹NCE VEYA 1136 SAYILI
AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT
ALMIfi AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI
KANUNA GÖRE YETK‹ ALMIfi MESLEK
MENSUPLARINCA, fi‹RKETLER‹N ‹fiE
BAfiLAMA B‹LD‹RGELER‹ ‹SE BAfiLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
T‹CARET S‹C‹L MEMURLU⁄UNCA ‹LG‹L‹
VERG‹ DA‹RES‹NE YAPILIR.
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN B‹R AY
‹ÇERS‹NDE
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKT‹REN
B‹R ‹fiLE U⁄RAfiMAYABAfiLANILAN
TAR‹HTEN ‹T‹BAREN 30 GÜN
SATIN ALINDI⁄I TAR‹HTEN ‹T‹BAREN
15 GÜN

VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹

30 GÜN

3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄ ‹fiLEM
YÖNERGES‹

‹fi‹ BIRAKMA TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN B‹R AY
‹fiE BAfiLAMA TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN

VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM ÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹fiLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹fiLEM

PRAT‹K B‹LG‹LER
VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0021
0022
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0071
0073
0074
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1030
1042
1043

VERG‹ ADI
YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
ZIRA‹ KAZANÇ GEL‹R VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
GEL‹R GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ
GEL‹R GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GEL‹R GÖTÜRÜ ÜCRET
DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ STOPAJI (KVKM24)
GEL‹R VERG‹S‹ (GMSI)
BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
BANKA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
S‹GORTA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ GEÇ‹C‹ VERG‹
GEL‹R GEÇ‹C‹ VERG‹
KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
DAMGA VERG‹S‹ (BEYANNAMEL‹ DAMGA VERG‹S‹ MÜKELLEF‹)
AKARYAKIT TÜKET‹M VERG‹S‹
GEL‹R V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
HER TÜRLÜ ‹SP‹RTOLAR VE FÜZEL YA⁄INDAN ALINAN EK VERG‹
KURUMLAR V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
D‹⁄ER ÜCRETLER
KURUMLAR VERG‹S‹ KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
OYUN KA⁄ITLARINDAN ALINAN EK VERG‹
RÖNTGEN F‹LMLER‹NDEN ALINAN EK VERG‹
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
MÜLGA KOOPERAT‹FÇ‹L‹K TANITMA VE E⁄‹T‹M FONU
PETROL VE DO⁄ALGAZ ÜRÜNLER‹NE ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ ‹ÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹fiK‹N ÖZEL
TÜKET‹M VERG‹S‹
DAYANIKLI TÜKET‹M VE D‹⁄ER MALLARA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERE ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
SA‹R fiARAP VE B‹RALARA ‹L‹fiK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ ‹ÇECEKLERDEN ALINAN EK VERG‹
E⁄‹T‹M,GENÇL‹K,SPOR VE SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ VERG‹S‹
MAHSUPLARDAN KES‹LEN DAMGA VERG‹S‹
FON PAYI
P‹fiMANLIK ZAMMI
E.KATKI PAYI
ÖZEL ‹fiLEM VERG‹S‹

PRAT‹K B‹LG‹LER
VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
1047
1048
1050
1051
1067
1084
1086
1087
1089
1095
1096
3024
3061
3073
3074
3076
3077
3078
3080
3099
4001
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4010
4011
4012
4014
4016
4021
4034
4035
4036
4040
4041
4042
4043
4044
4046
4047
4048

VERG‹ ADI
DAMGA VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI TEFE TUTARI
VERG‹ BARIfiI GEÇ ÖDEME ZAMMI
VERG‹ YARGI HARÇLARI
GEC‹KME FA‹Z‹
GEC‹KME ZAMMI
ERKEN ÖDEME ‹ND‹R‹M‹
ALINAN D‹⁄ER FA‹ZLER
SAVUNMA SANAY‹ DESTEKLEME FONU
KONUT FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PR‹M‹ CEZA‹ FA‹Z‹
CEZA‹ FA‹Z(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹LER‹)
USULSÜZLÜK CEZASI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
KUSUR CEZASI
A⁄IR KUSUR CEZASI
KAÇAKÇILIK CEZASI
VERG‹ Z‹YAI CEZASI
VUK 112/4 Maddesi Gere¤ince Ödenen Faiz
EK GEL‹R VERG‹S‹
EK ÜCRET GEL‹R VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERG‹S‹
FA‹Z VERG‹S‹
EK EMLAK VERG‹S‹
GEL‹R DAH‹L‹ TEVK‹FAT
EK KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ ARGE HARCAMALARI
KURUM DAH‹L‹ TEVK‹FAT
MÜNFER‹T GEL‹R EKONOM‹K DENGE V.
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4705 Say›l› Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel ‹fllem Vergisi
MOTORLU TAfiITLAR EK VERG‹S‹
4837 S.K EK MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹
4962 S. TAfiIT VERG‹S‹
MÜLGA TRAF‹K H‹ZMETLER‹N‹ GEL‹fiT‹RME FONU REKLAM GEL‹RLER‹
GEL‹R VE KURUM EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
5035 RTÜK E⁄‹T‹ME KATKI PAYI
GÖTÜRÜ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
GEL‹R VE KURUM STOPAJ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
Akaryak›t Fiyat ‹stikrar Pay›
TEK BAfiINA ALINAB‹LEN DAMGA VERG‹S‹
fiANS OYUNLARI VERG‹S‹

PRAT‹K B‹LG‹LER
VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
4049
4050
4060
4061
4063
4072
4073
4074
4077
4078
4079
4080
4081
4101
4103
4107
4110
4112
4114
4115
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4130
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014

VERG‹ ADI
5035 SAYILI KANUNA GÖRE F‹NANSAL FAAL‹YET HARCI
TEKEL SAF‹ HASILAT
TEC‹LL‹ ALACAKLARDAN TAHS‹LAT
‹THALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
NOTER HARÇLARI
MOTORLU TAfiIT ARAÇLARINA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE
TAB‹ OLMAYANLAR)
ERTELENEN GEL‹R STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇ‹C‹ 5.MADDE)
ERTELENEN GEL‹R STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDES‹)
MÜNFER‹T KURUM E. D. V.
NET AKT‹F VERG‹S‹
KIYMETL‹ MADEN VE ZIYNET EfiYASINDAN ALINAN VERG‹
ÖZEL ‹LET‹fi‹M VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL ‹LET‹fi‹M VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI GEL‹R VERG‹S‹ (GMS‹)
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
VERG‹ BARIfiI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
VERG‹ BARIfiI KES‹NLEfiEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
VERG‹ BARIfiI KES‹NLEfiEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
VERG‹ BARIfiI KES‹NLEfiEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
VERG‹ BARIfiI KES‹NLEfiMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
VERG‹ BARIfiI ‹NCELEME VE TARH‹YAT 5.MADDE
VERG‹ BARIfiI P‹fiMANLIK 6.MADDE 1/AB
VERG‹ BARIfiI P‹fiMANLIK 6.MADDE 1/D‹⁄ER HÜKÜMLER
VERG‹ BARIfiI ECR‹M‹S‹L 15.MADDE
VERG‹ BARIfiI KIYMETL‹ MADEN VE Z‹YNET EfiYASI BEYANI
EMANETEN YAPILAN TAHS‹LAT
NÜFUS PARA CEZASI
SEÇ‹M PARA CEZASI
ASKERL‹K PARA CEZASI
MAHKEME PARA CEZASI
1475 SAYILI ‹Ç KANUNUNA BA_LI PARA CEZASI
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
TRAF‹K ZABITASI TESP‹T‹NE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
TUR‹ZM PARA CEZASI
TÜKET‹C‹Y‹ KORUMA KANUNUNA GÖRE KES‹LEN PARA CEZASI
ÇEVRE K‹RL‹L‹⁄‹ PARA CEZASI
ESNAF S.HARÇ
GÜMRÜK VERG‹S‹
Yurt D›fl› Ç›k›fl Harc›

PRAT‹K B‹LG‹LER
VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
9015
9016
9017
9018
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049
9051
9052
9053
9054
9055
9057
9058
9059
9060
9061
9062

VERG‹ ADI
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ TEVK‹FATI
B‹L‹RK‹fi‹ ÜCRET‹
TÜRK ULUSLARARASI GEM‹ S‹C‹L KAYIT HARCI
YILLIK TONAJ HARCI
MÜKELLEFLER‹N VERG‹ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVK‹FATLAR
4961 BANKA S‹GORTA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
KUR FARKI HESABI
YÜKSEK Ö⁄REN‹M KRED‹ BORCU HESABI
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PR‹M‹ HESABI
‹HRACATTA VERG‹ ‹ADES‹ HESABI
GEL‹fiT‹RME VE DESTEKLEME FONU HESABI
ÇALIfiMA ‹Z‹N HARCI
DESTEKLEME VE F‹YAT ‹ST‹KRAR FONU HESABI
D‹PLOMA HARCI
EK MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹
VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹
EK TAfiIT ALIM VERG‹S‹
MOTORLU TAfiITLAR VERG‹S‹
TAfiIT ALIM VERG‹S‹
Y‹YECEK BEDELLER‹
TEM‹NAT O. YAPILAN THS.
‹ADELERDEN ALACAKLILAR
HESAP KART VE DEFTERLER‹NE ‹fiLENMEYEN TAHS‹LATLAR
MERA FONU
MERA FONU PARA CEZASI
MÜLGA TRAF‹K H‹ZMETLER‹N‹ GEL‹fiT‹RME FONU T‹CAR‹ PLAKA GEL‹RLER‹
MÜLGA YATIRIM TEfiV‹K FONU
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
TAHS‹LATI HIZLANDIRMA TEBL‹⁄‹NE GÖRE VER‹LEN TAHAKKUK
ÖZEL HESAP GEL‹RLER‹
TEK BAfiINA ALINAB‹LEN DAMGA VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZ‹NE ALACAKLARI
DIfi SEYAHAT HARCAMALARI VERG‹S‹
TAfiINMAZ MALLAR SATIfi GEL‹RLER‹
ECR‹M‹S‹L GEL‹RLER‹
D‹⁄ER TAfiINMAZ MALLAR ‹DARE GEL‹RLER‹
TAfiINIR MALLAR SATIfi GEL‹RLER‹
DO⁄RUDAN GEL‹R DESTE⁄‹ ÖDEMELER‹
PETROLDEN DEVLET HAKKI
T‹CARET S‹C‹L HARCI
MADENLERDEN DEVLET HAKKI
OYUN KA⁄IDI GEL‹RLER‹
TAPU VE KADASTRO HARÇLARI

PRAT‹K B‹LG‹LER
VERG‹ TÜRLER‹
VERG‹ KODU
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9901

VERG‹ ADI
‹SKAN HARCI
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
TRAF‹K HARÇLARI
YARGI HARÇLARI
‹THAL VE ‹MAL RUHSAT VE TEMD‹T ÜCRET‹
GEM‹ VE L‹MAN HARÇLARI
D‹⁄ER HARÇLAR
DE⁄ERL‹ KA⁄ITLAR GEL‹RLER‹
TAV‹ZLERDEN GER‹ ALINANLAR
‹KRAZLARDAN GER‹ ALINANLAR
YEM ANAL‹Z ÜCRET‹
fiEKER F‹YAT FARKI
AKARYAKIT F‹YAT FARKI
BAfiKA VERG‹ DA‹RES‹ MÜKELLEF‹
MOTORLU TAfiIT ARAÇLARINA ‹L‹fiK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE
TAB‹ OLANLAR)
GÜBRE DENEY VE ANAL‹Z ÜCRET‹
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
D‹⁄ER PARA CEZALARI
Z‹MMETLERE GEÇ‹R‹LEN PARA VE DE⁄ERLERDEN BORÇLULAR
FAZLA VE YERS‹Z YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
SOSYAL DAYANIfiMA VE YARDIMLAfiMAYI TEfiV‹K FONU
‹ST‹HSAL VERG‹S‹
TRAF‹K CEZALARI
HESAPLANAN GEC‹KME ZAMMI
TAK‹P G‹DERLER‹ KARfiILI⁄I ALINAN
ÇIRAKLIK FONU
2000/2 SAYILI BKK GERE⁄‹NCE YATIRIMLARI TEfiV‹K FONUNA AKTIRILACAK
TUTARLAR
ÇEfi‹TL‹ GEL‹RLER
PETROLDEN DEVLET H‹SSES‹
YÜKSEK Ö⁄REN‹M HARÇ KRED‹S‹
RESM‹ ARABULUCULUK ÜCRET‹
EM.SAN. 17 MAD. GEL‹RLER‹N THK ED‹LMEMES‹ CEZASI
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHS‹LAT
4369/15 SUÇA ‹fiT‹RAK EDEN K‹fi‹LER
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹ CEZASI
KALDIRILAN VERG‹ ARTIKLARI
AD‹ ORTAKLIK MÜKELLEF‹YETS‹Z MÜKELLEF KAYDI ‹Ç‹N VERG‹ KODU

VERG‹ MAHKEMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹DARE MAHKEMES‹NE
DANIfiTAY’A

ÖDEME EMR‹NE

HAC‹Z VARAKASINA

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKA

‹HT‹YAT‹ HACZE

‹fiYER‹ KAPAMA KARARINA

TEMY‹Z DAVASI AÇMA

F‹fi‹NE

2577 SAYILI KANUN

KARARIN TEBL‹⁄‹NDEN ‹T‹BAREN 30 GÜN

YAZININ TEBL‹⁄‹NDEN ‹T‹BAREN 30 GÜN

HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN 7 GÜN ‹Ç‹NDE

2577 SAYILI KANUN

TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN 7 GÜN ‹Ç‹NDE

‹fiLEM YÖNERGES‹

2577 SAYILI KANUN

‹fiLEM YÖNERGES‹

2577 SAYILI KANUN

6183 SAYILI KANUN

‹fiLEM YÖNERGES‹

6183 SAYILI KANUN

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKUN B‹LD‹R‹M

‹fiLEM YÖNERGES‹

6183 SAYILI KANUN

GÜN ‹Ç‹NDE

‹fiLEM YÖNERGES‹

2577 SAYILI KANUN

6183 SAYILI KANUN

‹fiLEM YÖNERGES‹

2577 SAYILI KANUN

‹fiLEM YÖNERGES‹

2577 SAYILI KANUN

VERG‹ USUL KANUNU

DAYANA⁄I

HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN 7

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 7 GÜN ‹Ç‹NDE

‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

TAHAKKUK TAR‹H‹NDEN

VERG‹ MAHKEMES‹NE

BEYANNAMEYE A‹T TAHAKKUK

‹T‹RAZ‹ KAYITLA VER‹LEN

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

VERG‹ MAHKEMES‹

VERG‹/CEZA ‹HBARNAMES‹NE

DAVA AÇMA SÜRES‹

DAVA AÇILACAK MAHKEME

DAVA KONUSU

DAVA AÇMA SÜRELER‹

PRAT‹K B‹LG‹LER

DAVA AÇMA SÜRELER‹

